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Czytelnikom –

z życzeniami, aby właściwie ustalali

hierarchię wartości w swoim życiu
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Zamiast wstępu… 
Przed egzaminem z ekonomii

Prawdziwą wartość ma jedynie to,

czego nie można kupić.

Urszula Zybura

N o tak, świta! To już niedziela! Przecież 
w czerwcu słońce wschodzi bardzo wcze-

śnie – pocieszyłem się, zerkając na zegarek. Chwi-
lę odsapnę i wracam do tych, jak mówi mój tato, 
mądrych książek. Przecież egzamin z ekonomii już 
jutro! Że też mi się zachciało na stare lata studio-
wać, i to zaocznie. W tygodniu wracam skonany 
z pracy, na naukę zostają weekendy i noce.

Na chwilę usiadłem na tarasie. Powietrze pach-
niało latem, ptaki pięknie śpiewały, klomby wy-
buchły kwiatami… Ale nie mogłem skupić się na 
podziwianiu przyrody, w głowie miałem mętlik 
ekonomiczny. Jeszcze nie poukładałem sobie 
ostatnio czytanych tematów. A był to ważny roz-
dział o wartościach w ujęciu ekonomicznym, 
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bogaty w różne klasyfikacje i definicje, które nie-
stety wciąż mi się myliły. Wartość nieruchomości, 
wartość ziemi, wartość dodana, wartość firmy, 
wartość brutto i netto, wartość rynkowa, wartość 
przeniesiona, wartość euro, wartość bezwzględna, 
wartość niematerialna…! Oszaleć można! Ja się 
w życiu tego nie nauczę! Obleję jak nic ten egza-
min i będzie obciach, jak mówi mój mały siostrze-
niec Nikodem.

Przecież takie przekonanie niestety utrwaliła 
we mnie moja mama. Ile razy słyszałem: „Nic 
z ciebie nie będzie, nie zdasz do następnej klasy! 
Dlaczego dostałeś tylko czwórkę, a nie piątkę?! 
Jasiek ma lepsze wyniki na sto metrów, a ty co? 
Marny z ciebie sportowiec…” itp.
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Nawet grubo później, chyba już w liceum, zro-
biłem sobie test, który wydrukowała jakaś gazeta, 
i wyszło mi, że mam ugruntowane poczucie ni-
skiej wartości. O rety – myślałem – co tu robi 
wartość? Czy ja jestem obiektem ekonomicznym? 
To chyba inna bajka! Przy tamtym teście, pamię-
tam to dobrze, był jeszcze spory artykuł o tym, że 
poczucie własnej wartości jest ruchome, że łatwo 
można je zniszczyć i że jest subiektywne. No a jak 
ja miałem się czuć, gdy pisałem x podań o pracę, 
a nikt nie oddzwonił, nawet z odpowiedzią, że 
mnie nie chcą? A jeżeli tak jest, to znaczy, że je-
stem bezwartościowy, nic nie potrafię, nic mi się 
nie udaje.

W końcu znalazłem nawet niezłą pracę, która 
ma dla mnie ogromną wartość, lubię ją przecież, 
daje poczucie bezpieczeństwa mojej rodzinie, 
ale…

Woda na kawę dawno się zagotowała, a mnie 
wzięło na wspomnienia. Wsypałem do kubka dwie 
łyżeczki cukru, bo trzeba nakarmić mózg, i zmu-
siłem się, żeby wrócić do nauki. Bezrobocie, ubó-
stwo, słupki, wykresy, wzory…

Myśli wciąż jednak wracały do poprzedniego 
tematu. Poszedłem więc do łazienki i ochlapałem 
twarz zimną wodą.
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– No, Błażej! – powiedziałem w końcu głośno 
do swojego odbicia w lustrze. – Trzymaj się, nie 
jesteś wcale taki byle jaki! Pracujesz, studiujesz, 
masz kochającą rodzinę. Wychowując syna, nie 
popełniłeś tych błędów, których skutki teraz się 
wloką za tobą. Michaś na pewno będzie miał ła-
twiej! Był oczekiwany z miłością, ledwie się uro-
dził, wszyscy się nim zachwycali. Chwalisz go, 
doceniasz jego zdanie, chociaż to jeszcze małolat, 
wierzysz w jego sukcesy, w twoich oczach może 
łatwo zobaczyć swoją wartość!

Nagle pisnęła moja komórka. Kto o tej porze 
pisze do mnie SMS-y – zdumiałem się. Była już 
co prawda szósta rano, ale to przecież niedziela.
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A otrzymałem dobrą wiadomość:
„Witaj Marcin! Wróciłem wcześniej z urlopu 

i jutro od rana mogę cię zastąpić w firmie. Poucz 
się jeszcze do tego egzaminu. Masz go o szesna-
stej, dobrze pamiętam? Miłej niedzieli – Cyprian”.

Cyprian to prawdziwy przyjaciel – urado-
wałem się. Przyjaźń to fantastyczna sprawa! Te 
wolne godziny na pewno mi się przydadzą! Z en-
tuzjazmem otworzyłem kolejny rozdział „mą-
drej książki”, ale około siódmej zajrzała do mnie  
żona.

– Całą noc się uczyłeś? To zrób przerwę na 
śniadanie, bo na samej kawie daleko nie zaje-
dziesz, ty mój studencie. Chodź, wszystko goto-
we – Ania ciepło przytuliła mnie na dzień dobry.

Mam kochającą żonę – wzruszyłem się. Mogła 
przecież przy niedzieli pospać dłużej, tak ciężko 
pracuje przez cały tydzień, a ona… Jestem dla niej 
ważny!

– Rodzina to wartość bezcenna – powiedzia-
łem głośno.

Ania spojrzała na mnie ze zdziwieniem.
– Ta ekonomia już ci uszami wychodzi – za-

żartowała. – Teraz się chyba trochę zdrzemniesz, 
całą noc nie spałeś. A ja z Michasiem pójdę do 
kościoła na dziewiątą.
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– No wiesz! Idę z wami! U mnie zawsze Pan 
Bóg jest na pierwszym miejscu, przecież o tym 
wiesz, Aniu! A Michaś tak się zawsze cieszy, gdy 
siedzi w ławce między nami. Mamy wspaniałego 
syna, prawda? A pamiętasz, jak koleżanki radziły 
ci zabieg, gdy lekarz powiedział, że na dziewięć-
dziesiąt procent to będzie down!

– Oj, nie wspominaj chociaż tamtych dni! Na 
szczęście wybraliśmy życie! A to jest największy 
dar, jaki mogliśmy dać dziecku.

– Ale, ale, à propos darów. Tydzień temu pro-
boszcz ogłaszał, że dzisiejsza taca będzie przezna-
czona na dożywianie biednych dzieci w Afryce, 
chyba na Madagaskarze.
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– Pamiętam, pamiętam. Wyjęłam wczoraj 
z konta pieniądze, tak jak uzgodniliśmy.

– Mamo – zniecierpliwiony Michaś stał już na 
progu. – Chodźmy, bo ja nie mogę szybko chodzić, 
mam przecież zbite kolano. A przed kościołem 
umówiłem się z Przemkiem, że da mi ten obiecany 
kapsel od soku. Mam mu też pokazać najnowsze 
kapsle, które dostałem od dziadka. Są bardzo dro-
gie, ten rudy Fabian z siódmej b chciał mi za nie 
dać po pięć złotych!

Kazanie tego dnia było wstrząsające. Ksiądz Tomek 
mówił o strasznej biedzie w jednym z rejonów Afryki, 
o tym, że dzieci chodzą spać głodne, że jedzą najwyżej 
raz dziennie, ciężko pracują za marne grosze…
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Przytoczył też powalające wyniki badań cen 
chleba. Jeden z angielskich dziennikarzy przepro-
wadził interesujące rozmowy z różnymi ludźmi 
na temat ich stosunku do chleba. Kupił jeden 
bochenek i stawał z nim na ruchliwych skrzyżo-
waniach ulic w różnych miastach.

Przechodzącym proponował, aby za ten chleb 
pracowali jedną godzinę. Reakcje ludzi były nastę-
pujące: w Hamburgu go wyśmiali, w Nowym Jorku 
zatrzymała go policja, natomiast w Afryce, w Nigerii, 
wielu ludzi było gotowych pracować za ten bochenek 
chleba trzy godziny, a w New Delhi w Indiach zebra-
ło się wokoło niego około stu ludzi, którzy chcieli 
za ten bochenek chleba pracować… cały tydzień!
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Michaś słuchał z przejęciem. A gdy kościelny 
zbierał ofiarę na misje, nagle włożył rękę do kie-
szeni i… wrzucił na tacę wszystkie swoje skarby – 
najnowszą kolekcję kapsli! A przecież miały dla 
niego tak wielką wartość! Proboszcz zauważył 
(a właściwie usłyszał) wielki dar Michasia i już po 
ogłoszeniach dodał:

– Kochani! W niebie będą mieć wartość tylko 
te pieniądze, które ofiarowaliśmy innym!

Po obiedzie musiałem znów usiąść do nauki. 
Zostało mi jeszcze sporo do powtórki. Po godzinie 
spanikowałem, że nie zdążę, że teraz czas jest dla 
mnie najważniejszy, że ma bezcenną wartość. Te 
nieliczne już godziny, które mnie dzieliły od eg-
zaminu, rosły w cenę z każdą minutą.
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Gdy więc zadzwonił mój brat, bo po prostu 
chciał sobie ze mną pogadać o wynikach ekstra-
klasy piłkarskiej, zamierzałem go jak najszybciej 
spławić, wymawiając się egzaminem. Po kilku 
zdawkowych odpowiedziach walnąłem prosto 
z mostu, że nie mam dla niego czasu, że czas ma 
teraz dla mnie ogromną wartość.

– Co? Czas ma jakąś wartość? – zdumiał się. – 
Wartość może mieć co najwyżej zegarek, na 
przykład taki szwajcarski lub zabytkowy – retro.

– No mylisz się, bracie! Zaraz prześlę ci na 
maila tekst o wartości czasu, przeczytaj uważnie. 
Może któraś z tych sytuacji i ciebie dotyczy?

Poznaj wartość czasu…
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Aby poznać wartość:
• jednego roku, zapytaj studenta, który nie 

zdał egzaminów i musi ten rok powtarzać,
• jednego miesiąca, porozmawiaj z matką, 

która za wcześnie urodziła dziecko,
• jednego tygodnia, porozmawiaj z wydawcą 

tygodnika,
• jednej godziny, spytaj zakochanych, którzy 

czekają na to, by się zobaczyć,
• jednej minuty, zapytaj kogoś, kto spóźnił się 

na swój pociąg, autobus czy samolot,
• jednej sekundy, porozmawiaj z kimś, kto 

przeżył wypadek,
• jednej milisekundy, zapytaj kogoś, kto na 

olimpiadzie zdobył „tylko” srebrny medal…
Czas na nikogo nie czeka… Zbieraj wszystkie 

chwile, które pozostają, ponieważ są tego warte!
Za jakiś czas dostałem smsa: „Tekst o czasie jest 

super! Dzięki! Daj znać, jak ci poszło na egzaminie”.
W poniedziałek wieczorem odpisałem:
„Egzamin zdałem na cztery plus. Ten plus to 

za historię o cenie chleba, którą usłyszałem w nie-
dzielę u nas w parafii, na homilii. Przy okazji ci 
opowiem. Widzisz, nie żałowałem czasu dla Pana 
Boga i… Jakie to ważne, żeby w życiu przyjąć 
właściwą hierarchię wartości!”.
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Trzysta złotych –  
to dużo czy mało?

Bóg daje wartość rzeczom.

Człowiek te wartości rozpoznaje.

Henryk Łuczak

Jacek, Jacek! – energiczny, z nutą gniewu głos 
mamy nie wróżył nic dobrego. – Jacek! Zrób 

w końcu porządek w swoim pokoju, a potem po-
jedziesz do sklepu po parę zgrzewek wody mine-
ralnej, pamiętaj – wysokosodowej, bo babcia 
Wikcia pije tylko taką. I zrób też coś ze sobą, bo 
wyglądasz jak jakiś menel w tych ciuchach. No 
i u fryzjera, jak widzę, też nie byłeś? – matka nie 
doczekawszy się mojej odpowiedzi, wdrapała się 
mimo zwichniętej nogi na pięterko w naszym 
szeregowcu, przysiadła na pufie obok drzwi mo-
jego pokoju i patrzyła na mnie z nieciekawym 
wyrazem twarzy.

– No idę, idę, co się matka tak denerwujesz? 
Widzisz przecież, że się uczę! Jutro mam kolo-
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kwium z ekonomii. – I błyskawicznie zmiotłem 
z ekranu seksowną Wiolettę z rudymi włosami 
i obfitym biustem, a jej miejsce zajęły grzeczne 
słupki obrazujące dochody ze sprzedaży, oblicze-
nia stóp zysku i logo analizowanych firm. – 
A może najpierw pojadę po tę wodę? – zapytałem 
przymilnie, bo matka wyraźnie uspokoiła się, 
zerkając na ekran mojego laptopa.

Wizja dostąpienia zaszczytu prowadzenia na-
szego forda była bardzo kusząca. Miesiąc temu 
zrobiłem prawo jazdy, ale ojciec dał mi kluczyki 
tylko raz, w ostatnią niedzielę. Sam miał dyżur 
w pogotowiu, a matka koniecznie chciała jechać 
do kościoła. Boląca ją od tygodnia noga wyklu-
czała samodzielną jazdę, a i autobus nie wchodził 
w tej sytuacji w grę.

Dojechaliśmy bez problemu, w niedzielny po-
ranek ulice były niemal puste. Byłem cały happy! 
Ale niestety – coś za coś. Musiałem wejść z mat-
ką do kościoła, bo sama nie dałaby rady pokonać 
kilkunastu schodów ani wędrować po śliskich 
płytkach do balasek, żeby, jak mówiła, przyjąć do 
serca Jezusa w Eucharystii.

Z miną skazańca przesiedziałem więc w koś-
ciele całą okrągłą godzinę, nie bardzo pamiętając, 
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co się działo, bo przez długi już czas było mi tam 
nie po drodze.

– Jacek, co się tak zamyśliłeś? Ruszaj się, potem 
się pouczysz tej ekonomii. Kluczyki leżą w przed-
pokoju, tylko uważaj, błagam cię! Nie pędź jak 
wariat! A może jednak obrócisz trzy razy na ro-
werze?

Natychmiast się zerwałem i z obawy przed 
zmianą środka transportu błyskawicznie zbiegłem 
w dół. Zamykając drzwi, usłyszałem tylko: 

– Pamiętaj o fryzjerze! Bo babcia nie pozna cię 
na dworcu!

Błoga perspektywa jazdy na dworzec na drugi 
koniec miasta dodała mi skrzydeł. Super, że ojciec 
wyjechał w delegację do Berlina!

W ciągu godziny byłem z powrotem w domu. 
Wytaszczyłem zgrzewki wody z bagażnika i po-
trząsając świeżo umytą i ostrzyżoną grzywką, 
wkroczyłem do kuchni. Na dźwięk otwieranych 
drzwi matka odwróciła się automatycznie od 
kuchenki i… zamarła na moment z długą drew-
nianą łyżką, którą widocznie coś mieszała, w dło-
ni. Jednak po ułamku sekundy wykrzyknęła wy-
raźnie przerażona:

– Jacek, coś ty najlepszego zrobił?
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Spojrzałem odruchowo na etykietę, bo zgrzew-
ki z wodą nadal trzymałem w dłoniach i zawoła-
łem, że sodu jest tu bardzo dużo!

– Ja nie o tym. – Matka pokręciła przecząco 
głową. – Ale jak ty wyglądasz? Co ty zrobiłeś 
z włosami?

– Przecież miałem iść do fryzjera! Pan Waldek 
jest ekstrafachowcem. Ostrzygł mnie tak, jak teraz 
wyglądają modne chłopaki.

– Ale przecież oprócz grzywki i tego paska na 
środku głowy jesteś łysy – wydusiła ze łzami 
w oczach. – Jak ty się pokażesz babci? Chyba 
pojadę z tobą na dworzec, chociaż ledwie żyję, 
a jeszcze mam tyle roboty w kuchni. Postaw 
w końcu te zgrzewki z wodą i biegnij na górę. 
Opanuj u siebie ten bajzel. Ale, ale, poczekaj, co 
ty masz w uchu? Boże, to odwrócony krzyż! Czy 
ty jesteś satanistą? Ten fryzjer Waldek ci to przy-
piął do ucha?

– Nie, mam go od dawna, ale przez długie 
włosy nie było go widać! Teraz jest widoczny i jest 
super!

– Jacek, zdejmij to prędko, bo to bałwochwal-
stwo! Babcia nie może tego zobaczyć, bo dostanie 
zawału! Mnie też już podejrzanie dusi w piersiach. 
Podaj mi proszę ten pojemnik z lekami. Że też nie 
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ma ojca, zawsze wyjeżdżał, jak pamiętam, gdy był 
potrzebny!

– Mamo, nie przesadzaj. Jeszcze się naprawdę 
rozchorujesz – przestraszyłem się nie na żarty. – 
Nie jestem satanistą, ale przyznam, że sympaty-
zuję z nimi. I dlatego mam to w uchu. Krzyż jest 
najwyższą wartością dla chrześcijan, a ja się 
z nimi… chyba już nie identyfikuję. I dlatego mam 
krzyż za nic! A noszę ten przekręcony jako oso-
bisty protest przeciw wszelkim „bożym wartoś-
ciom”. Ale jak ci bardzo zależy, to na czas pobytu 
babci Wikci go zdejmę – stwierdziłem ugodowo.

– Oj, Jacku! Musimy o tym porozmawiać, i to 
jak najszybciej – mama była całkiem zdruzgotana 
moją przemową.

– Dobrze, pogadamy, ale później, bo teraz idę 
do siebie powalczyć z bałaganem, bo jak babcia 
go zobaczy, to też może dostać palpitacji serca, 
prawda?

Porządki poszły mi błyskawicznie, bo po prostu 
wrzuciłem wszystko jak leci pod tapczan, według 
zasady: co z oczu, to i z serca! Tak więc do wyjaz-
du na dworzec zostało mi jeszcze dosyć czasu, 
żeby dalej pofiglować z rudowłosą pięknością.

Matkę z tego wszystkiego rozbolała głowa, 
więc odradziłem jej jazdę ze mną na dworzec, 
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mówiąc, że i ja, i babcia mamy przecież komórki, 
więc bez problemu znajdziemy się na peronie.

Jazda na dworzec trwała długo, bo o tej porze 
było sporo korków, a światła działały tylko na 
dwóch skrzyżowaniach. Wbiegłem więc z pośpie-
chem na schody prowadzące na peron szósty. Stał 
tam jakiś pociąg, a tłum młodych ludzi schodzą-
cych do poczekalni właśnie mnie minął.

– Czy to jest pociąg z Olsztyna? – zawołałem 
w kierunku chłopaka w czarnej koszulce z białą 
czaszką na piersi.

– Nie, przed chwilą zapowiadali, że Olsztyn 
jest spóźniony o około stu dwudziestu minut 
z powodu jakichś problemów z lokomotywą.
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Podziękowałem za informację, wściekły jak 
nigdy. Ale chłopak nagle chwycił mnie za rękę 
i szepnął:

– Szatan jest wielki! Widzę, że jesteś z naszej 
bajki – i wskazał na moje ucho.

Grupa satanistów, widząc, że wdaliśmy się 
w rozmowę, otoczyła nas, patrząc na mnie przy-
jaźnie. Zrobiło mi się jakoś dziwnie i krzyknąłem, 
że nie jestem satanistą, chcąc jednocześnie ener-
gicznie zdjąć kolczyk z lewego ucha. Ale uszko-
dziłem go przy tym, bo zapinki i kółeczka spadły 
na podłogę, a w dłoni został mi sam odklejony od 
kolczyka krzyż. W pierwszym odruchu chciałem 
go też wyrzucić na podłogę, ale… jednak wcisną-
łem go prędko do kieszeni, w nadziei, że sataniści 
tego nie zobaczyli.

– Tylko tak dla draki przypiąłem sobie ten 
krzyżyk – tłumaczyłem. – Teraz już muszę wyjść 
na dwór, bo przecież nie będę tu siedział przez 
dwie godziny.

W samochodzie odetchnąłem po tym incyden-
cie i postanowiłem podjechać do swojej dziew-
czyny Olgi, chociaż na chwilę, żeby dowiedzieć 
się, co sądzi o mojej nowej fryzurze. Ale do niej 
nie dojechałem… A dlaczego – dowiedziałem 
się… dziesięć dni później od kierowcy ciężarówki, 



26

w którą wjechałem z całym impetem już na pierw-
szym skrzyżowaniu za dworcem. Nie wiem, cze-
mu nie zauważyłem czerwonego światła. Myśla-
łem widocznie o spotkaniu z Olgą, jaką to zrobię 
jej niespodziankę, że w gruncie rzeczy to opóź-
nienie pociągu jest mi na rękę… I tu film mi się 
urwał.

Świadomość odzyskałem w szpitalu i pierwszą 
osobą (oprócz lekarza), z którą starałem się po-
rozmawiać, był właśnie ten kierowca, który, choć 
całkowicie niewinny, przychodził podobno co-
dziennie i dopytywał się o moje zdrowie. Cięża-
rówka, którą jeździł, rozwożąc towary z hurtow-
ni do sklepów, sporo ucierpiała w tym wypadku 
i musiał ją oddać do warsztatu, ale jemu na szczęś-
cie nic się nie stało. Bardzo się ucieszył, że wracam 
do żywych!

Poprosiłem go, żeby podał mi ze stolika mój 
smartfon, bo chciałem zadzwonić do domu i do 
Olgi z dobrymi wieściami, ale w szufladzie stolika 
komórki nie było. Leżał w niej tylko mały krzyżyk 
i obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Często-
chowskiej, na którego odwrocie była adnotacja 
szpitalnego kapelana, że pacjentowi Jackowi Choj-
nackiemu udzielony został tego i tego dnia sakra-
ment namaszczenia chorych.
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– Siostro – zawołałem do pielęgniarki, która 
właśnie weszła do sali. – Gdzie są moje rzeczy 
osobiste, a przede wszystkim… smartfon, muszę 
zadzwonić…

– Panie Jacku, spokojnie! Rodzina już jest za-
wiadomiona i będzie tu za parę minut. Oczywiście 
wejdą tylko na chwilę, bo jest pan jeszcze bardzo, 
bardzo słaby. Ale wszystko jest na dobrej drodze! 
A z pana rzeczy nic nie ocalało z pożaru, tylko ten 
mały krzyżyk, który miał pan w kieszeni spodni. 
To pewnie jakaś cenna pamiątka?

– Z jakiego pożaru? Nic nie pamiętam!
– Pana samochód stanął w ogniu po zderzeniu, 

ale kierowca tej ciężarówki natychmiast wysko-
czył z szoferki i nie zważając na płomienie, wy-
ciągnął pana przez przednią rozbitą w drobiazgi 
szybę. Nie mówił panu o tym?

– Nie, nie mówił… Chyba wyszedł, jak siostra 
zmieniała mi kroplówkę. Czy jeszcze kiedyś będę 
mógł mu podziękować? A kiedy przychodzi ten 
ksiądz kapelan?

– Na pewno ten kierowca jeszcze pana odwie-
dzi. Kapelan bywa tu we wtorki, piątki i niedziele. 
Powiem mu, żeby zaszedł do pana. A teraz ma pan 
pięć minut dla rodziców i na dzisiaj – koniec.
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Mama i tato tylko mnie przytulili, nie było 
żadnych wyrzutów, uwag, pytań, krzyków… Bab-
cia pokiwała mi od drzwi ręką oplecioną różań-
cem i za parę minut zostałem sam…

I dopiero po dobrej chwili uświadomiłem so-
bie, że jednak coś pamiętam! Ale nie były to 
szczegóły wypadku ani nawet cierpienia – ból 
połamanych nóg, głowy, w której utworzył się 
spory krwiak i spowodował śpiączkę. Nagle serce 
mi mocniej zabiło, aparatura, do której byłem 
podłączony, zaczęła piszczeć i błyskać alarmująco. 
Przybiegła siostra, ale uspokoiłem ją, że to tylko 
reakcja emocjonalna.

– Czy był taki moment w tej mojej chorobie, 
gdy byłem jedną nogą na tamtym świecie? – za-
pytałem cicho.

– O tak, dobrze to pan określił. To było zaraz 
w nocy, gdy pana przywiozła karetka. A właściwie 
już nad ranem, gdy był pan jeszcze na OIOM-ie, 
po operacji. Miałam wtedy dyżur i pamiętam, jak 
lekarz zawołał: „On nam ucieka – wszystkie ręce 
na pokład!”. I zaczęła się intensywna reanimacja. 
Około siódmej, jakoś tak wcześniej niż zwykle, 
przyszedł na nasz oddział ksiądz kapelan. Dowie-
dział się o tym, że jest pacjent w bardzo ciężkim 
stanie. „Czy on, czy rodzina życzyliby sobie, że-
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bym go namaścił?” – zastanawiał się głośno, 
stojąc przy dyżurce. Usłyszałam to zdanie i po-
wiedziałam kapelanowi, że z pewnością tak, bo 
w kieszeni spodni miał pan piękny krzyżyk. Za 
zgodą lekarza ksiądz wszedł więc na OIOM i… 
wyjechał pan na zwykłą salę dwie godziny później!

W nocy prawie nie spałem, nie mogłem docze-
kać się rana i wizyty księdza. Dokładnie potwier-
dził słowa siostry. I dodał, że moje życie wisiało 
na włosku przez dobrych parę godzin.

Zwierzyłem się, że pamiętam z tych dni nieby-
tu swoją wizytę w… niebie, a dokładniej – sąd 
Boży nade mną:
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– Wtedy w jednym momencie, jak na filmie, 
przewinęło mi się przed oczami moje życie, 
a temu rachunkowi sumienia przyglądała się pięk-
na świetlista Postać, od której emanowały miłość 
i dobro. Wstydziłem się swoich czynów i czułem, 
że nie jestem jeszcze godzien trafić przed Jej ob-
licze. I wtedy usłyszałem głos: „Mamy go”.

– No tak, był pan w śmierci klinicznej – pod-
sumował ksiądz kapelan. – Ale widocznie ma pan 
tu, na ziemi, jeszcze coś do zrobienia.

– Tak, i nawet wiem, co – odpowiedziałem ze 
wzruszeniem – bo podpowiedział mi to mój anioł 
stróż, który stał przy moim łóżku, gdy odzyskałem 
przytomność. Mam się nawrócić, uznać Jezusa 
Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela! I odpo-
kutować to, co nabroiłem w życiu! Mam w związ-
ku z tym prośbę – proszę poświęcić mi ten mały 
krzyżyk, który leży w szufladzie. To pamiątka 
mojej Pierwszej Komunii Świętej!

– To z pewnością był wtedy poświęcony – ka-
pelan spojrzał na mnie ze zdziwieniem.

– Tak – odpowiedziałem. – Był poświęcony, 
ale bardzo się pobrudził przez te lata! Bardzo! 
Kiedyś nie miał dla mnie żadnej wartości. A teraz 
jest moim najcenniejszym skarbem. Chociaż ju-
biler wycenił go kiedyś tylko na trzysta złotych!
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Co warto zabrać  
na Marsa?

By nabrać odwagi,

trzeba coś pokochać.

Krzysztof Konkolewski

Ostatnią lekcją w piątek była godzina wycho-
wawcza. Oczywiście zdominował ją plano-

wany trzydniowy wyjazd na majówkę. Za rok – 
matura, więc to praktycznie ostatnia okazja!

Udało mi się zarezerwować kilka małych do-
mków kempingowych na Mazurach, w sam raz 
dla naszej klasy IVg. Baśka zobowiązała się, że 
dopilnuje, aby podział na domki był przygotowa-
ny jeszcze w szkole, żeby potem nie tracić czasu 
na ustalanie,  kto, z kim i gdzie będzie mieszkać. 
Poszło nad wyraz sprawnie i tuż przed dzwonkiem 
plan obsady czteroosobowych domków wylądo-
wał na moim biurku.

– Zrobione – zawołała Baśka, po czym odwró-
ciła się na pięcie i wypadła na korytarz.
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Odruchowo spojrzałam na ten grafik i od razu 
zobaczyłam, że w piątym domku zaplanowano 
tylko Klaudię, a w drugim i siódmym były nad-
komplety. Jutro mamy na trzeciej lekcji historię, 
to wyjaśnię, o co tu chodzi – postanowiłam, tro-
chę zaniepokojona.

Okazało się, że z Klaudią nikt nie chciał miesz-
kać, bo ona… chrapie. Dziewczyna nieopatrznie 
przyznała się do tej przypadłości. Powiedziała, że 
to przez chorą tarczycę, że się leczy i rokowania 
są dobre, ale faktycznie teraz może to być uciąż-
liwe dla innych. Dominika, Kaśka i Agata, które 
Baśka chciała umieścić w tym domku, zgodziły 
się na waletowanie z innymi koleżankami.

– Weźmiemy maty i śpiwory, nie ma sprawy! 
– zawołały solidarnie.

– Tylko nie bierzcie za dużo manatków, bo się 
nie pomieścicie – poradziłam. – Zresztą to prze-
cież tylko trzy dni.

– Wiecie co? – odezwał się Kajtek. – Czytałem 
kiedyś, że parę lat temu naukowcy pytali losowo 
wybranych ludzi, co zabraliby na Marsa, gdyby 
mieli możliwość polecieć tam na trzy dni. I z tych 
odpowiedzi budowali system wartości. Bo zabrać 
można było tylko… jeden przedmiot. Oczywiście 
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poza ubiorem i jedzeniem, bo to mieli zapewnio-
ne w promie kosmicznym.

– To może i my pobawimy się w ten sposób – 
kontynuowałam temat. – Może teraz każdy z was 
odpowie na to pytanie? – zachęciłam z uśmie-
chem.

– Pani psorko! Odpowiedź jest oczywista! – 
zawołała Dominika z przekonaniem godnym 
lepszej sprawy. – No, co zabralibyście na Marsa? – 
zwróciła się do klasy.

– Oczywiście smartfon – odkrzyknięto chó-
rem.

– No bo jak przeżyć trzy dni bez Internetu, bez 
SMS-ów, maili, Facebooka, Messengera…? – Aga-
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ta zadała to retoryczne pytanie z wielką pewnoś-
cią, że wszyscy tak myślą.

– I rzeczywiście wszyscy tak sądzicie? – zapy-
tałam z rozczarowaniem. – Smartfon jest dla was 
największą wartością?

Gwar wzmagający się po moim pytaniu mówił 
sam za siebie.

– No to mam dla was pewnie niemiłą wiado-
mość. Otóż w kosmosie smartfony nie działają. 
W samolotach – owszem, jest wi-fi, ale na Marsa 
samolotem nie da się polecieć, prawda?

Głośny jęk – „łuuuuuu”… zmienił się za mo-
ment w… śmiech, no bo przecież nikt na Marsa 
na razie się nie wybiera.
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– A na Mazurach w naszym ośrodku będzie 
sygnał i dobry zasięg? – zainteresował się Kamil.

– Będzie, będzie – prędko ich uspokoiłam, bo 
za chwilę lekcja się kończyła, a Laura podniosła 
właśnie rękę.

– Lauro, chciałaś o coś jeszcze zapytać? – po-
wiedziałam, bo większość spojrzała na nią wrogo:

– Czy ona nie ma zegarka?
Ale Laura, nie zważając na to, podniosła rów-

nież drugą rękę i gdy rozluźniła dłoń, oczom 
wszystkich ukazał się… różaniec. Z jasnego drew-
na, z pięknie rzeźbionym krzyżykiem.

– Ja zabrałabym różaniec na Marsa i zabiorę 
go na Mazury – powiedziała głośno.

W tym momencie zabrzmiał dzwonek…
Zamówiony autokar podjechał pod szkołę 

w piątek punktualnie o ósmej. Mama Janusza 
pracuje w biurze podróży i załatwiła nam sporą 
zniżkę na bilety, bo komitet rodzicielski wybrał 
wersję exclusive – przecież nasze dzieci nie będą 
podróżować jakimś gruchotem. A w gruncie rze-
czy chodziło o to, żeby było w nim wi-fi. Bo muszą 
mieć przez te dwie godziny stały kontakt ze świa-
tem!

I rzeczywiście w czasie tej niedługiej podróży 
w autokarze panowała cisza. Większość głaskała 
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swoje smartfony, niektórzy wyciągali też tablety, 
notebooki, bo zaraz, natychmiast musieli coś 
sprawdzić, przeczytać, do kogoś napisać, poszu-
kać atrakcyjnych ofert, połączyć się z tym czy 
tamtym, nawet na końcu świata.

Za moich czasów wycieczki wyglądały zupełnie 
inaczej. Śpiewaliśmy różne piosenki – szlagiery 
i tzw. biesiadno-weselne – przy akompaniamencie 
gitary. Opowiadaliśmy kawały, jedliśmy kanapki 
przygotowane przez rodziców, obowiązkowo 
jajka na twardo, pomidory, jabłka, ciasto domowej 
roboty… Było gwarno, wesoło, wspólnotowo… 
A teraz siedzi tu gromada samotników, którzy też 
do siebie piszą SMS-y zamiast normalnie poroz-
mawiać! Czasem się zastanawiam, czy drugi 
człowiek (w realu) ma dla nich w ogóle jakąkol-
wiek wartość.

Gdy dojechaliśmy do ośrodka wypoczynkowe-
go Żagielek, przywitało nas piękne słońce. Tafla 
jeziora była spokojna i zachęcała do wycieczek. 
A pływać było na czym! Właściciel Żagielka przy-
gotował na rozpoczęcie sezonu rowery i skutery 
wodne, żaglówki, motorówki, kajaki… Pobyt za-
powiadał się supermiło i przyjemnie.

Turystów nie przyjechało jeszcze zbyt wielu, 
pewnie dlatego, że prognozy pogody nie były zbyt 
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korzystne. Dlatego na piątkowy wieczór bez prob-
lemu zarezerwowałam dla nas jedną z sal na – jak 
to kiedyś mówiono na wczasach – wieczorek 
zapoznawczy, połączony z kolacją, ciastem i lo-
dami.

Po rozlokowaniu się w sympatycznych do-
mkach zjedliśmy obiad, a potem każdy miał czas 
dla siebie. Niektórzy pobiegli od razu nad jezioro, 
wypożyczyli coś do pływania i wystawiali twarze 
na działanie majowego słońca. Inni wybrali się do 
pobliskiego miasteczka, w którym, jak wyczytali 
w Internecie, jest stary zabytkowy zamek z rekla-
mowaną Białą Damą, straszącą turystów (za 
stosowną opłatą), i równie wiekowy kościół. Ale 
kilka osób rozsiadło się na ławeczkach obok swo-
ich domków i nadal… głaskało swoje smartfony. 
No cóż, ugryzłam się w język i przełknęłam kry-
tykę takiego spędzania czasu, bo to był ich wolny 
czas.

Wieczorem wszyscy się na szczęście rozkręci-
li, dostępna muzyka była „z ich bajki”, natomiast – 
co było oczywiste – zupełnie nie z mojej… Dobi-
jały mnie jeszcze światła mrugające z dużą 
intensywnością różnorodnymi barwami, ale wi-
dać młodym to nie przeszkadzało, a wręcz prze-
ciwnie, nastrój był szampański.
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Wytrzymałam tam bohatersko około dwóch 
godzin, po czym dyskretnie wymknęłam się 
z dusznej sali. Orzeźwiające powietrze majowej 
nocy i piękny księżyc w pełni, odbijający się świet-
listą smugą na tafli jeziora, pozwoliły mi odzyskać 
siły. Z przyjemnością spacerowałam po rozległym 
terenie ośrodka i delektowałam się ciszą. Ale 
nagle usłyszałam jakieś odgłosy dochodzące z po-
bliskiego domku. Aha, „piątka” to Klaudia – czyż-
by już wyszła z imprezy, a te dźwięki to jej chra-
panie? No rzeczywiście, spać by się przy tym nie 
dało!

Podeszłam bliżej i… stanęłam jak wryta! To nie 
było senne chrapanie! Okno było uchylone, w po-
koju paliła się chyba tylko nocna lampka, a na tle 
białej firanki zobaczyłam cień dwóch postaci le-
żących na łóżku w miłosnym uścisku! No cóż – 
pomyślałam z żalem. Klaudia nas oszukała. Chcia-
ła mieć chatę tylko dla siebie, bo spodziewała się 
gościa… Wypasiony motor stał przed drzwiami 
„piątki” jako corpus delicti! Żebym nie myślała, że 
mi się to wydaje!

Klaudia jest pełnoletnia, jej życie osobiste nie 
powinno mnie interesować, gorszyć, dziwić, ale… 
Nie będę przecież teraz im przeszkadzać… Skie-
rowałam się więc w stronę mojego domku. Przy-
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tłumiona muzyka z imprezy – łup, łup, łaa, łaa – 
doszła znów do moich uszu, więc automatycznie 
skręciłam w poprzeczną alejkę. Ale na te skoczne 
dźwięki nałożyły się nagle podniesione głosy, 
nawet – mówiąc dosadnie – krzyki i wrzaski. 
W „siódemce” paliło się światło i to stamtąd do-
chodziły te hałasy. Nawet bez podsłuchiwania 
zrozumiałam, że te wyzwiska, ironiczne śmiechy 
i odgłosy szarpaniny nie wróżą nic dobrego. I że 
tu potrzebna jest moja interwencja.

Na moje pukanie nikt oczywiście nie zareago-
wał. Otworzyłam więc drzwi i moim oczom uka-
zał się spory tłumek pastwiący się nad… Laurą. 
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Dominika i Agata przygniatały ją do materaca 
leżącego na podłodze, a Kaśka szarpała ze złością 
jej długie włosy, wołając:

– Ty głupia dewotko, chcesz uchodzić za lepszą 
od nas? Bo co wieczór modlisz się za całą naszą 
klasę? I to klęcząc? Kto to widział w dwudziestym 
pierwszym wieku? A ten różaniec, co go chciałaś 
zabrać na Marsa, gdzie schowałaś? Kajtek, prze-
szukaj jej kieszenie!

– O! Jest! – zawołał Kajtek z tryumfem w gło-
sie. – Zaraz go poszarpiemy i będzie spokój!

– Zostaw, niech ona go podepcze! I wyrzeknie 
się tej swojej Maryjki! Wtedy damy jej spokój, bo 
będzie nasza, normalna!

Wszystko działo się błyskawicznie, a ja nie 
mogłam z wrażenia wydusić z siebie ani słowa. 
Ale w tym momencie coś we mnie wstąpiło 
i krzyknęłam na całe gardło:

– Spokój! Co wy robicie!? Podobno jesteście 
już dorośli? Czy ja śnię? Nie spodziewałam się 
tego po was! O pozytywnej ocenie ze sprawowania 
możecie zapomnieć! Laura, nic ci się nie stało?

Chwyciłam ją i przytuliłam, czekając na odpo-
wiedź.

– Jakieś tam siniaki na pewno mi wyjdą, ale to 
nic takiego.
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Laura wzięła do ręki swój różaniec, który Kaj-
tek wypuścił z rąk na mój widok.

– Pani psorko! To biedni ludzie i tym więcej 
trzeba się za nich modlić. Oni nie wiedzą, co czy-
nią. Nie potrafią zrozumieć tego, że Bóg może być 
dla kogoś największą wartością. Mają inne prio-
rytety. Nie podeptałabym różańca za żadne skar-
by świata! Wolałabym stracić wszystkie włosy! 
Trzeba mieć nadzieję, że Dominika, Agata, Kaśka, 
Kajtek… kiedyś przejrzą na oczy!

Łzy pociekły mi po twarzy, przytuliłam Laurę 
jeszcze mocniej.

– Szykujcie się do spania – zażądałam katego-
rycznie. – Jest już bardzo późno! Laurę zabieram 
na noc do siebie, żeby wam znowu nie przyszły 
do głowy jakieś głupoty! – powiedziałam chyba 
trochę na wyrost, bo spłoszony wzrok i wypieki 
wstydu napastników oznaczały pewnie koniec tej 
„zabawy”.

Marnie spałam tej nocy. Długo jeszcze rozma-
wiałyśmy z Laurą. To wspaniała, wartościowa 
dziewczyna! Zwierzyła mi się, że myśli o pójściu 
do zakonu sióstr felicjanek. I chciałaby kiedyś 
wyjechać na misję.

– Wykazałaś się dzisiaj wielkim męstwem – 
powiedziałam z przekonaniem. – Co prawda 
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obyło się bez przelewu krwi, ale… jestem z ciebie 
dumna, Lauro.

Uśmiechnęła się, sięgnęła do swojej torby i wy-
jęła małe zdjęcie jakiejś cudzoziemki o pięknych 
dużych oczach.

– Kto to jest? – zapytałam zaciekawiona. – Ja-
koś nie kojarzę tej twarzy.

– To jest Asia Bibi – chrześcijanka z Pakistanu. 
W tym kraju chrześcijanie są dyskryminowani 
i prześladowani. Ta Asia jest mężną kobietą. Nie 
wyrzekła się Chrystusa! Pewnego dnia, gdy 
w upalny dzień pracowała w polu, napiła się wody 
ze studni przeznaczonej dla wyznawców Maho-
meta. Gdy kobiety to zauważyły, zaczęły ją bić, 
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szarpać za włosy. Wychwalały Mahometa, a szy-
dziły z Jezusa Chrystusa. Asia powiedziała im 
wtedy, że Jezus umarł na krzyżu za grzechy świa-
ta, pokonał śmierć, zmartwychwstał, otworzył 
nam niebo i dał zbawienie. „A co zrobił Maho-
met?” – zapytała, czym wyzwoliła nową falę 
agresji. Została siłą doprowadzona na posterunek 
policji, aresztowana, potem, po procesie w sądzie, 
zapadł wyrok skazujący ją na śmierć. W celi 
śmierci przebywała blisko dziesięć lat. Warunki 
były tam straszne, urągające wszelkim zasadom 
higieny i podstawowej choćby wygody. To cud, że 
przeżyła to więzienie. W tym czasie prześladowa-
no też jej rodzinę – męża i dwie córki. Musieli się 
ukrywać, wciąż zmieniać miejsce pobytu, żyli 
w ciągłym napięciu i tęsknocie za mamą i żoną. 
Asi wielokrotnie proponowano przejście na islam, 
ale konsekwentnie odmawiała. Bardzo podupad-
ła na zdrowiu, a ekstremiści islamscy, zniecierp-
liwieni przedłużającym się wykonaniem wyroku, 
przekupili strażników w więzieniu i próbowali ją 
otruć. Wielu modliło się wytrwale o uwolnienie 
Asi. I Bóg czuwał nad nią. Najlepsi prawnicy 
wnosili kolejne odwołania do sądów różnych in-
stancji. Kilku z nich zginęło w niewyjaśnionych 
okolicznościach. Ale kolejni odważni adwokaci 
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doprowadzili do uwolnienia Asi. Mogła po wielu 
latach dołączyć do swoich bliskich, przewiezio-
nych wcześniej przez przyjaciół w bezpieczne 
miejsce do innego kraju.

Zasłuchałam się w tę wstrząsającą historię… 
Pomodliłyśmy się jeszcze z Laurą, dziękując Bogu 
za męstwo Asi i wielu, wielu chrześcijan na całym 
świecie, którzy trwają w swojej wierze, a często 
umierają z imieniem Jezusa na ustach.

Do sprawy napastników postanowiłam wrócić 
na lekcji wychowawczej po powrocie do szkoły. 
Ale z Klaudią chciałam porozmawiać najpóźniej 
w niedzielę. Okazja ku temu trafiła się już w so-
botę. Po obiedzie zauważyłam, że Klaudia weszła 
na zaplecze, a po chwili wyszła, trzymając w ręce 
reklamówkę z białym styropianowym pojemni-
kiem, po czym wybiegła na zewnątrz.

Pewnie jej amant zgłodniał – pomyślałam i ru-
szyłam za Klaudią. Rzeczywiście szła prosto do 
„piątki”, przy której nadal parkował lśniący motor.

– Klaudia! – zawołałam półgłosem.
Dziewczyna obejrzała się spłoszona i usiłowa-

ła schować za siebie niesioną reklamówkę.
– Poznałam twój sekret, twoją podwójną po-

stać. W klasie jesteś spokojną, mądrą dziewczyną, 
a tutaj, zwłaszcza w nocy…? Powiedziałaś nam 
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nieprawdę o twojej chorej tarczycy. Przykro mi, 
że nas tak oszukałaś.

– Ja jestem już dorosła i to są moje osobiste 
sprawy – odpowiedziała buńczucznie Klaudia. – 
A za ten obiad zapłaciłam – dodała jakby na 
usprawiedliwienie wszystkich swoich przewinień.

– To najmniejszy problem. Gościa zawsze 
można było zgłosić i poczęstować obiadem. Ale 
kłamstwo jest kłamstwem! A jak masz sympatię, 
to naprawdę nie mogłaś wytrzymać bez niego 
przez tak krótki czas weekendu?

– Nie mogłam i nie chciałam! A na ten lot na 
Marsa też bym jakoś przemyciła Patryka albo 
poderwałabym kosmonautę – Klaudia nie spusz-
czała z tonu. – Seks jest przecież w życiu najważ-
niejszy, wiem, że warto stawiać go na pierwszym 
miejscu! Daje radość, jest lekarstwem na stres, 
rozwija człowieka, ubogaca jego wnętrze, uspo-
kaja fizjologię, dodaje pewności siebie… – Klaudia 
wyliczała to jednym tchem jak wyuczoną lekcję 
i spojrzała na mnie już mniej spięta.

Byłyśmy blisko „piątki”, więc trzeba było koń-
czyć naszą rozmowę. Zwłaszcza że za firanką 
zobaczyłam przez moment twarz chłopaka.

– Pewnie masz rację, ale ja widzę, że straciłaś 
przez niego jeszcze większą wartość – wolność! 
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Jesteś seksoholiczką. To jest moja diagnoza. Po-
myśl nad tym, proszę. A poza tym – o miłości, 
o odpowiedzialności i o tym, że owocem współ-
życia może być dziecko!

– Ale my się… – zaczęła Klaudia, gdy nagle 
jej głos zagłuszył ryk motoru, który z piskiem  
opon zawrócił w alejce i pognał w stronę bramy 
ośrodka. 

– Patryk! Patryk! – zawołała Monika ze łzami 
w oczach. – Niosę ci obiad, popołudnie mieliśmy 
dla siebie. 

Ale Patryk już był daleko! 
– Stchórzył, przestraszył się na pani widok. – 

Powoli docierało to do Klaudii. – A ja myślałam, 
że… Chciałabym teraz zostać sama, pani psorko, 
dobrze?

W sobotnie popołudnie czekała nas nie lada 
atrakcja – wycieczka parostatkiem po kilku ma-
zurskich jeziorach. Było pięknie! Na szczęście 
humory dopisywały, czuć było wyraźne odpręże-
nie po wczorajszych i dzisiejszych wydarzeniach. 
Jeszcze na pomoście poprosiłam młodych, aby 
wyłączyli swoje komórki i włożyli do specjalnego 
koszyka, który przygotowałam na ten cel. Prze-
wodnik był zachwycony moim pomysłem! O dzi-
wo, niemal wszyscy solidarnie spełnili moją proś-



49

bę, gdy powiedziałam z uśmiechem, że to przecież 
tylko dwie godziny.

Ale zauważyłam, że Ula wahała się, czy włożyć 
do koszyka swój smartfon. To wkładała, to znów 
wyjmowała.

– No coś ty, Ulka, jak wszyscy, to wszyscy. 
Ale Ulka spojrzała na mnie błagalnie.
– Nie będę miała spokoju, bo moja siostra 

rodzi od kilkunastu godzin i są jakieś komplikacje, 
wciąż o niej myślę, czekam na SMS-a od szwagra. 
Pani psorko, mogę wyjątkowo zatrzymać telefon? 
Wyciszę go maksymalnie, żeby nie przeszkadzać – 
tu głos jej się załamał.
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– No dobrze, już dobrze, Ulka. Oczywiście, 
rozumiem cię. Słuchajcie kochani, są sytuacje 
wyjątkowe, ale wyjątek potwierdza regułę. Ja nie 
potępiam komórek, zrozumcie mnie dobrze! 
Gdyby to ode mnie zależało, to dałabym Nobla 
temu, kto wymyślił komórkę. Ale nie może ona 
całkowicie zawładnąć człowiekiem. A teraz wsłu-
chajmy się w odgłosy przyrody, śpiew ptaków, 
szum przybrzeżnych trzcin, wiatr grający wśród 
drzew… i w słowa pana Romana, który opowie 
nam mnóstwo interesujących rzeczy o mazur-
skich jeziorach. Odpływamy!

Niedziela na szczęście minęła bez większych 
wrażeń. No, może nie licząc wczesnej porannej 
pobudki, bo Ulka dostała w końcu SMS-a z infor-
macją, że ma… dwóch siostrzeńców – Piotrusia 
i Pawełka, i natychmiast musiała się ze wszystkimi 
podzielić tą wiadomością. O spaniu nie było już 
mowy, więc chętni poszli do miasteczka na Mszę 
Świętą na godzinę ósmą, a nie na dziesiątą – jak 
planowali. Po powrocie zdążyliśmy jeszcze popły-
wać na żaglówkach, obiad był przygotowany na 
trzynastą. Potem jeszcze pożegnalne ognisko, 
pakowanie plecaków i w drogę!
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Gdy w autokarze Kajtek nagle zawołał, że za 
rok będziemy wspominać Mazury i pocić się na 
maturze, zrobiło się jakoś smętnie.

– A po drodze będzie jeszcze studniówka! – 
przypomniałam, żeby poprawić im humor. – 
A wcześniej – wakacje, możecie wrócić na Ma-
zury.

Wysiadając przed szkołą, żegnaliśmy się właś-
ciwie na kilkanaście godzin, bo przecież w ponie-
działek rano trzeba wrócić do zajęć.

Zupełnie przypadkiem usłyszałam, że Klaudia, 
siedząca całą drogę obok Laury, mówiła do niej, 
wsiadając do tramwaju:

– Pomódl się, proszę, na tym twoim różańcu 
chociaż raz – za mnie… Bardzo tego potrzebuję!
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Czy wartości się starzeją?

Są takie wartości,

dla których warto życie poświęcić.

Karol Toeplitz

Telefon o trzeciej nad ranem zwykle nie wróży 
nic dobrego. I tym razem tak rzeczywiście 

było. Gdy usłyszałem głos ojca, usiadłem od razu 
na łóżku i oprzytomniałem w mgnieniu oka.

– Co się stało, dlaczego dzwonisz o tej porze? – 
powiedziałem szeptem, żeby nie obudzić Magdy. 
Wczoraj miała bardzo ciężki dyżur, dwie niepla-
nowane operacje, tzw. nagłe przypadki, i wróciła 
do domu krótko przed północą. Na dźwięk 
dzwonka zadrżała tylko i westchnęła:

– Ja nie mam siły.
– Cicho, cicho, śpij, kochanie – powiedziałem 

uspokajającym tonem, wychodząc na palcach 
z sypialni.
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– Mamę właśnie zabrało pogotowie – ojciec 
był bardzo zmartwiony i bezradny w tej sytuacji. – 
Musiałem się na to zgodzić, bo mama była nie-
przytomna, charczała, bezwładnie leżała na łóżku. 
Tak około drugiej obudziła mnie, mówiąc, że źle 
się czuje i żebym jej przyniósł krople. Nie wiedzia-
łem, które, bo mówiła bardzo niewyraźnie, a gdy 
przyniosłem z kuchni pojemnik z lekami, już się 
nie odzywała. A tak nie chciała umierać w szpi-
talu – zaszlochał w słuchawkę ojciec. – Pogotowie 
nie chciało mnie zabrać, bo takie mają przepisy. 
Włożyłem mamie do kieszeni w piżamie kartkę 
z numerem mojej komórki, bo zawsze go zapo-
minała. Może zadzwoni, jak się lepiej poczuje, jak 
myślisz? Oni zostawili mi tylko telefon na SOR 
w szpitalu na Grunwaldzkiej i powiedzieli, że 
mam zadzwonić około dziesiątej, to lekarze po-
winni udzielić mi informacji. Bardzo się martwię, 
Dominiku, co mam robić? Może wezmę taksów-
kę i pojadę do szpitala?

– Tato, nie wpuszczą cię o tej porze na oddział. 
Postaram się przyjechać do was jak najszybciej. 
Zaraz o siódmej zaglądnę na chwilę do firmy, 
wydam dyspozycje na dziś Rafałowi, swojemu 
zastępcy, i około południa powinienem być. Spró-



54

buj teraz się jeszcze położyć, weź coś na nerwy, 
niedługo się zobaczymy.

Gdy około szóstej wyszedłem z łazienki, telefon 
znów zadzwonił.

– Mama zmarła godzinę temu. Pielęgniarka 
mówiła, że nic nie można było zrobić – rozległy 
wylew, z którego się nie wychodzi. – Ojciec wy-
raźnie nie miał siły na szczegóły.

Magda zawołała, kto tak wydzwania do mnie. 
Gdy powiedziałem, że mama miała wylew i… – 
przytuliła mnie mocno. Zrobiła mi filiżankę moc-
nej kawy, resztę wlała do termosu. Dołożyła kawał 
ciasta drożdżowego i parę bananów. I przede 
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wszystkim obudziła Mikołaja, żeby pojechał ze 
mną.

– Będziesz miał zmiennika za kierownicą, 
wyglądasz bardzo źle. A i ojcem trzeba będzie się 
pewnie opiekować, bo to zwłaszcza dla niego 
szok – mówiła stanowczo. – Jedźcie już, będziemy 
w kontakcie, ja dojadę do was, jak to tylko będzie 
możliwe.

Do firmy już nie pojechałem, zadzwoniłem 
tylko z drogi do sekretarki i przekazałem rządy 
Rafałowi. A Mikołaj zadzwonił do ordynatora 
psychiatrii, gdzie miał od miesiąca staż, i poprosił 
o parę dni zwolnienia.

Ojciec rzeczywiście rozsypał się całkowicie. 
Nie mógł sobie darować tego, że nie był przy 
ukochanej żonie, gdy umierała, że pozwolił na 
zabranie jej do szpitala. Mówił, że kiedyś umiera-
ło się inaczej – we własnym łóżku, z gromnicą 
w ręku i przy rodzinie zgromadzonej wokół umie-
rającego…

– Dziadku – odezwał się Mikołaj. – Chciałeś 
przecież babcię ratować, miałeś nadzieję, że leka-
rze jej pomogą, prawda? Nie zadręczaj się więc 
teraz. Zresztą, mówiłeś, że babcia była nieprzy-
tomna, więc nie zdawała sobie sprawy z tego, 
gdzie jest. A sercem na pewno była przy tobie – tu 
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Mikołajowi podejrzanie zadrżał głos. Przytulił 
więc dziadka, a mnie na ten widok zaszkliły się 
oczy, bo ojciec prawie zginął w barczystych ra-
mionach wnuka. 

Dobrego mam syna – pomyślałem. Wkrótce 
kończy medycynę, będzie wspaniałym lekarzem.

Po krótkim oddechu pojechałem do szpitala 
po wypis do nieba. Mikołaj został z dziadkiem, 
żeby w razie czego służyć mu pomocą. Starał się 
go uspokoić, a przynajmniej skierować jego myśli 
w innym kierunku.

– Dziadku – zagadnął. – Ja mało wiem o two-
jej przeszłości, zwłaszcza o tej najdawniejszej, gdy 
byłeś młody. Może o tym porozmawiamy? Bo 
widzisz, że wspomnienia o babci są bardzo trud-
ne, prawda? Może po pogrzebie będzie nam ła-
twiej? Zrobię herbatę, siądziemy sobie na tarasie, 
dobrze? Myślę, że babcia by się cieszyła, widząc 
nas tutaj razem…

– Mikołajku, pozwól, że tak będę się do ciebie 
zwracał, jak za dawnych lat, gdy byłeś małym 
chłopcem i przyjeżdżałeś do nas na wakacje. Po-
kazywałem ci pobliski Kraków, babcia kupiła ci 
w Sukiennicach góralski serdaczek i kierpce – tu 
głos dziadka niebezpiecznie zadrgał.
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– Pamiętam, mam jeszcze w domu małą ciu-
pagę!

– Tak, bardzo chciałeś ją mieć, mówiłeś, że 
będziesz Janosikiem, aby bronić słabszych i ubo-
gich… Ale miałem mówić o sobie. Babci jednak 
nie da się całkiem pominąć… Twoi pradziadko-
wie, czyli moi rodzice, których nie mogłeś znać, 
bo dosyć wcześnie pomarli, byli wspaniałymi, 
dobrymi ludźmi i wielkimi patriotami. Mój ojciec, 
Walenty, walczył w powstaniu wielkopolskim, 
mama Helena pomagała ubogim, prowadziła 
jadłodajnię przy parafii, śpiewała w chórze koś-
cielnym. I oczywiście wychowywała nas, to znaczy 
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mnie i czworo rodzeństwa – dwóch braci i dwie 
siostry. Ja byłem najmłodszy.

– Pamiętam, że nad wejściem do naszego domu 
wisiała wyhaftowana przez mamę piękna makat-
ka w biało-czerwonych barwach z napisem „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. I te właśnie wartości, najświęt-
sze – jak podkreślał mój ojciec – miały być dla nas 
kompasem na całe życie, miały prowadzić nas, 
wskazywać dobry kierunek, pomagać przy podej-
mowaniu decyzji o życiowym powołaniu. Ojciec, 
nauczyciel geografii, często brał do ręki właśnie 
kompas, rozwieszał na ścianie mapę i uczył nas 
o świecie, pokazywał jego piękno i dobroć Stwór-
cy, opowiadał o wielkich Polakach… Wieczorem 
klękaliśmy wszyscy obok niego do wieczornego 
pacierza.

– Często odwiedzali nas sąsiedzi, Żydzi, żyli-
śmy z nimi w wielkiej przyjaźni, z uszanowaniem 
odrębnych zwyczajów i religii. W 1939 roku, gdy 
wyraźnie zanosiło się na wojnę, mama poszła na 
kurs udzielania pierwszej pomocy, a ojciec już 
wiosną zbudował pod szopą w ogrodzie prze-
stronny schron i gromadził w nim zapasy wody 
i żywności. W sierpniu został powołany do woj-
ska, a my ze ściśniętym sercem żegnaliśmy go na 
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dworcu. Poległ w bitwie nad Bzurą zaraz we 
wrześniu…

– Dużą pomocą był wtedy dla nas sąsiad To-
biasz. Pomagał mamie, przywoził drewno na opał, 
a gdy moja siostra zachorowała, zawiózł ją do 
szpitala odległego o czterdzieści kilometrów. 
Mogliśmy na niego liczyć w tym trudnym czasie. 
Ale wkrótce role się odwróciły i to sąsiedzi po-
trzebowali naszej pomocy. Zaczęły się masowe 
wywózki Żydów do Oświęcimia, Majdanka.

– Którejś nocy dostaliśmy sygnał, że Niemcy 
robią czystkę w sąsiedniej miejscowości. W ciągu 
paru minut nasi sąsiedzi, zebrawszy minimum 
rzeczy osobistych, schowali się w schronie-zie-
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miance. Następnej nocy Niemcy przyszli prosto 
do nas. Niestety padliśmy ofiarą zdrady! Sklepo-
wa, której ojciec nieopatrznie powiedział o budo-
wie schronu, kupując zapasy jedzenia, mieszkała 
naprzeciwko nas i widziała, dokąd uciekła rodzi-
na Tobiasza. Doniosła o tym Niemcom, bo obie-
cali jej pieniądze na rozbudowę sklepu… Zginęła 
pierwsza, potem seria z karabinu maszynowego 
przeszyła kilka razy wnętrze ziemianki, a na ko-
niec gestapowcy pobili mamę i rodzeństwo, po 
czym załadowali ich na ciężarówkę i wyjechali. 
Nie dowiedziałem się nigdy, co się z nimi stało…

– Ja przesiedziałem do rana ukryty w gałęziach 
potężnego kasztanowca, na który wyskoczyłem 
ze strychu w ostatniej chwili. Zaopiekował się mną 
mąż sklepowej. Chciał pewnie odkupić w ten 
sposób winę swojej chciwej na pieniądze żony.

– Po wojnie skończyłem studia ekonomiczne 
i wkrótce podjąłem pracę w administracji szpita-
la w naszej miejscowości. Chociaż tylko ja miałem 
wtedy wyższe wykształcenie, nie zostałem dyrek-
torem, gdy poprzedni szef odszedł na emeryturę. 
Dlaczego? Przecież wydawało się to oczywiste. 
Niestety wcale takie nie było. Na przeszkodzie 
stanęły moje zasady, wartości, które wyniosłem 
z domu, a które nijak nie pasowały do czasów 
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komuny. Otóż nie byłem swój, tzn. „czerwony”, 
a tylko tacy ludzie mogli być kierownikami, dy-
rektorami, ministrami, profesorami, generałami… 
Proponowano mi wielokrotnie wstąpienie do 
PZPR-u. Legitymacja tej partii otwierała wtedy 
wszystkie drzwi i dawała wiele możliwości. Ale 
nie było mi po drodze z manifestem komunistycz-
nym.

– Nie kryjąc się gdzieś po wiejskich odległych 
parafiach (bo może nikt nie zobaczy i nie donie-
sie!), wziąłem ślub z twoją babcią w naszej świą-
tyni, tam też zostali ochrzczeni twój ojciec i jego 
siostra. Regularnie chodziliśmy na Mszę Świętą, 
przystępowaliśmy do sakramentów świętych, 
braliśmy udział w procesji Bożego Ciała, przyj-
mowaliśmy księdza po kolędzie. Najwidoczniej 
byliśmy obserwowani, bo sterta donosów o na-
szym życiu religijnym, o trwaniu w wartościach 
chrześcijańskich, a także patriotycznych, była 
pokaźna w UB. No bo nie chodziliśmy na pocho-
dy pierwszomajowe, chociaż była tam sprawdza-
na obecność. Ale świętowaliśmy 3 maja, wspomi-
nając ważną dla naszego narodu konstytucję 
i oddając nas Maryi, Królowej Polski. Śpiewaliśmy 
więc pieśni patriotyczne i maryjne, co nie uszło 
oczywiście uwadze naszych „czerwonych” sąsia-
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dów. Pamiętam, że po takim śpiewanym wieczo-
rze skreślono mnie z listy osób, które miały otrzy-
mać znaczną podwyżkę pensji. Nie dostałem też 
talonu na zakup malucha.

Widząc pytające spojrzenie Mikołaja, dziadek 
dodał: 

– Fiata sto dwadzieścia sześć p, o którym ma-
rzyło wielu. Nie mogliśmy wyjechać na wczasy do 
Bułgarii, bo były zarezerwowane dla przodowni-
ków pracy, czytaj: dla partyjnych kolesiów. Kie-
rowniczka działu socjalnego poradziła mi, żebym 
przynajmniej „posmarował” komu trzeba, czyli 
dał łapówkę, jeżeli już nie chcę zapisać się do 
partii. Ale to kłóciło się jawnie z uznawanymi 
przeze mnie życiowymi wartościami.

– Mikołajku! Babcia w całej pełni popierała 
moje stanowisko w tych sprawach. Pracowała 
w liceum, uczyła historii, starając się przekazać 
uczniom prawdziwe dzieje naszego narodu. Nie 
było to łatwe, bo programy nauczania skutecznie 
fałszowały historię, blokowały przekazywanie 
wiedzy o wielkich Polakach. Rodzice kilku ucz-
niów, słysząc od swoich dzieci, o czym mówiła 
pani Wiktoria, nie byli niestety bierni. Donieśli do 
dyrektorki oraz wojewódzkiego kuratora oświaty 
na babcię, co zaowocowało przesłuchaniem w sie-



63

dzibie UB i aresztowaniem na dwa miesiące. Co 
ja wtedy przeżywałem, to jeden Pan Bóg wie! Gdy 
wróciła do domu, byłem najszczęśliwszym czło-
wiekiem na ziemi!

– Następnego dnia po aresztowaniu babcia 
została dyscyplinarnie zwolniona za „przekazy-
wanie młodzieży szkodliwych treści i wartości 
niezgodnych z zasadami marksizmu-leninizmu”. 
Trudno ci to pewnie zrozumieć, takie były czasy!

– Niedługo potem babcia znalazła się w stanie 
błogosławionym. W czwartym miesiącu pojawiły 
się jakieś komplikacje i trafiła do szpitala. Obok 
niej leżała na sali, z podobnymi problemami, cór-
ka dyrektora pobliskiego PGR-u. Dyrektor mógł 
ją odwiedzać bez ograniczeń, mnie nie wpuszczo-
no ani razu. „Bo nie ma pan czerwonej legityma-
cji” – wyjaśniła mi portierka.

– Nie, nie mogłem się zgodzić na zdradę wy-
znawanych przez siebie wartości! Chociaż pokus 
z tej strony było wiele i pewnie inaczej potoczy-
łoby się moje życie, moja kariera zawodowa, 
pewnie miałbym to, co inni towarzysze, bo czer-
wona legitymacja otwierała wtedy drzwi i szerokie 
możliwości. Ale, broń Boże, nie żałuję!

– Dziadku kochany! Jestem z ciebie dumny! 
Bardzo ci dziękuję za te słowa, za ten kawał histo-
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rii twojego życia. Wspaniałego życia! Pamiętam, 
jak mawiał Święty papież Jan Paweł II: „Trzeba 
bardziej być niż mieć”! A babcia pewnie patrzy 
teraz z nieba na nas i bardzo by chciała, żebym 
i ja taki był! Bo mój ojciec też jest porządnym 
człowiekiem. Może powiesz, że teraz są inne cza-
sy. Pewnie tak, ale niepójście na układy, trwanie 
w dobrym, uznanie pięknych wartości teraz też 
wymagają męstwa i odwagi cywilnej! Wiem coś 
o tym. Niedawno kumpel ze studiów zaprosił 
mnie i grono kolegów z roku na wieczór kawaler-
ski. Jednym z głównych tematów był seks i nasze 
doświadczenia z kobietami. Dyskusja i przechwa-
lanie się, „jaki to ze mnie macho”, były bardzo 
mocne i pikantne! W pewnym momencie ktoś 
zwrócił uwagę na to, że jeszcze ja nie podzieliłem 
się swoimi sukcesami. „Nie podzieliłem się, bo ich 
nie mam. Wielką wartością jest dla mnie i dla Asi, 
mojej narzeczonej, czystość przedmałżeńska. Nie 
akceptuję związków w rodzaju „z kwiatka na 
kwiatek” lub takich, które mają za cel zaliczanie 
kolejnych lasek. I to tyle na ten temat!”. Po tym 
exposé rozpętała się burza – moich zwolenników 
było tylko dwóch, pozostałe towarzystwo było 
zbulwersowane moim stanowiskiem. Podnosili 
różne argumenty za sprawdzeniem się przed ślu-
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bem. Ale byłem nieugięty! I w końcu Tymon, 
który zaliczył już masę panienek, powiedział coś, 
co uspokoiło pozostałych: „Wiesz, podziwiam cię, 
nie tyle za wolę utrzymania tej – jak mówisz – 
czystości, ale za odwagę, że to nam powiedziałeś. 
Słuchajcie, on naprawdę tak uważa i… robi. To 
nie jest żadna ściema!”.

Dziadek pokiwał z uznaniem głową po tych 
słowach.

– Moja krew, moja krew – powtarzał co chwi-
lę. – Babcia też byłaby z ciebie dumna, Mikołajku!

I pewnie była, bo w czasie pogrzebu padał 
ulewny deszcz, a Mikołaj nie zmókł ani trochę! 
Nie miał parasola ani płaszcza, a deszcz jakby 
omijał jego osobę. A może to babcia rozpostarła 
nad wnukiem parasol ochronny? Bo takim jak on 
podobno ciężko w życiu…
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Owoce awansu  
wuja Michała

Dzieci są błogosławieństwem Bożym.

Antoni Słonimski

Janek! Czy te nasze dzieci muszą tak wrzesz-
czeć? Można oszaleć od tego hałasu! Zrób coś, 

błagam cię, bo głowa mi zaraz pęknie! W pracy 
miałam istny młyn, autobus spóźnił się przeszło 
dwadzieścia minut, jakoś okropnie się dziś czuję!

– Zaraz zajmę się dziećmi, zresztą Zygmuś po 
obiedzie wychodzi na trening, a Martynka ma 
angielski. Będzie trochę spokoju, bo bliźniaki 
bawią się zawsze razem i są przecież spokojnymi 
maluchami. Są zupełnie inne od starszego rodzeń-
stwa, jakby w szpitalu ktoś je podmienił – zażar-
towałem w nadziei, że Monika choć trochę się 
rozchmurzy, ale ona chyba rzeczywiście była nie 
w sosie, bo tylko warknęła w moim kierunku:
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– Nie gadaj głupot. Jak leżałam na porodówce, 
nie urodziły się żadne inne bliźniaki! Sto razy już 
ci to mówiłam.

– To może zrobię ci jakąś kanapkę na zakąskę, 
bo ziemniaki dopiero co wstawione. Jak Polak 
głodny, to zły – mruknąłem pod nosem, ale wi-
docznie na tyle głośno, że Monika to usłyszała i… 
wybuchnęła płaczem. Przestraszyłem się nie na 
żarty. 

– Co ci jest, kochanie?
Przytuliłem ją mocno i ucałowałem. Na chwi-

lę przestała szlochać.
– A jadłaś coś w mieście? – wróciłem konse-

kwentnie do tematu: głód – złość.
– Nie, nic nie jadłam, bo jak doleciał do mnie 

zapach jakiegoś pieczonego mięsa i kapusty z po-
bliskiego baru, to myślałam, że zwymiotuję, tak 
mnie zemdliło. Co to może być?

– Może czymś się strułaś? Coś ci zaszkodziło? 
– zastanawiałem się głośno. – Idź do góry, połóż 
się, ja dokończę obiad. Ziemniaki już dochodzą, 
wrzucę jeszcze na patelnię rybę, a na deser wyjmę 
dzieciakom lody z zamrażarki, dobrze? Nasze 
dzieci przecież je uwielbiają! Ty zresztą też, przy-
niosę ci trochę do sypialni. A obiad zjesz na kola-
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cję – zdecydowałem, wyjmując Monice z dłoni 
patelnię.

Gdy wyprawiłem dzieciaki, a Florian i Leszek 
zapatrzyli się na ulubioną kreskówkę, cicho otwo-
rzyłem drzwi do sypialni. Monika siedziała na 
brzegu łóżka i co rusz wkładała i zdejmowała 
klapki. W ręce trzymała jakiś przedmiot, który na 
mój widok prędko schowała pod poduszkę.

– No, jak się czujesz? Przyniosłem ci trochę 
pstrąga, tak mi fajnie wyszedł. Będziesz jadła 
z sosem? Bo nie polałem, ale… – przerwałem 
swoje kulinarne zachęty, bo Monika patrzyła na 
mnie nieprzytomnym wzrokiem.

– Nie będę nic jadła, niedobrze mi! Janek! Tak 
się czułam, jak…

– Pamiętam, mieliśmy wtedy wyjechać na 
wczasy do Łeby. To było pięć lat temu. I wtedy 
lekarz nie pozwolił ci na wyjazd, bo…

– Tak, bo byłam w ciąży z bliźniakami! – wy-
buchnęła Monika. – A teraz… Teraz boję się 
popatrzeć na test. Zrobiłam go przed chwilą! Co 
to będzie, jak…

Monika wyjęła test spod poduszki i podała mi 
go bez słowa. Wyraźne dwie kreski potwierdziły 
przypuszczenie – Monika jest w ciąży!
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– Kochanie! Jutro zarejestruję cię do ginekolo-
ga, bo test testem, ale potwierdzić fakt trzeba 
i zrobić badania… O Boże, dzięki Ci, będziemy 
mieć dziecko! Tak się cieszę! Moniko, kochanie! 
Nie martw się, damy radę! Będzie dobrze! Zoba-
czysz, jak nasze dzieciaki się ucieszą. A ty nawet 
się nie uśmiechnęłaś… Na poprzednie ciąże ina-
czej reagowałaś, chociaż na początku też źle się 
czułaś. Ale to minie i…

– Janek, przestań już, proszę, przestań! Ja nie 
chcę tego dziecka, nie chcę go i już. Mam ważne 
powody, a jeden z nich jest superważny! Boję się 
tych długich miesięcy ciąży, boję się komplikacji, 
bo swoje lata już mam. I chciałabym wreszcie… – 
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tu Monika zawahała się, ale za moment usłysza-
łem: – Może ono będzie chore albo niedorozwi-
nięte? Po co nam tu jeszcze jakaś roślinka czy 
down. Nasze dzieci są, Bogu dzięki, zdrowe i nor-
malne, a to…?

– Monika! Ja własnym uszom nie wierzę, co ty 
mówisz? Jak możesz tak…

– Poza tym Florian i Leszek są jeszcze mali – 
weszła mi w słowo Monika. – Muszę najpierw ich 
wychować, a nie rodzić kolejne dziecko! Janek, to 
twoja wina, bo pamiętasz, wtedy, kiedy dzieciaki 
były parę dni u dziadków, to zrobiłeś mi niespo-
dziankę – kolację przy świecach, a potem…

– No nie, nie mogę już tego słuchać! Czytałem 
kiedyś, że ciąża różnie wpływa na psychikę przy-
szłej matki, ale… Zostawmy tę rozmowę do czasu 
wizyty u lekarza. A jak się okaże, że test wykazał 
nieprawdę, bo i tak bywa, to co wtedy?

– No, masz rację. Rozkleiłam się, może niepo-
trzebnie – Monika wyraźnie poweselała na myśl 
o tym, że test kłamie.

Ale nie kłamał! Lekarz potwierdził ciążę, zlecił 
rutynowe badania i systematyczne kontrole. Gdy 
wracaliśmy do domu, Monika unikała w rozmo-
wie tematu ciąży. I tak było przez te dni, które 
dzieliły ją od kolejnej wizyty. Rozsypała się po-
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nownie na wieść o tym, że wszystko jest w porząd-
ku, że lekarz nie widzi nic niepokojącego, że ciąża 
to przecież nie choroba, więc…

– Ale ja nie chcę tego dziecka – krzyknęła tak 
głośno, że było ją słychać w poczekalni, a ja aż 
zamarłem z przerażenia. – Miałam nadzieję, że 
coś będzie nie tak, jak powinno, i będzie można…

Lekarz równie podniesionym głosem przerwał 
jej stanowczo:

– Pani Moniko! Czy pani wie, ile kobiet chcia-
łoby usłyszeć takie dobre wiadomości, jak dzisiaj 
pani? Ile nie może zajść w ciążę lub ciąża jest 
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zagrożona? Ile łez tu wylały, jak błagały, żebym im 
pomógł, że wszystko oddałyby za dziecko… 
A pani? Ma pani przecież czwórkę dzieci i też wie, 
jaki to wielki dar od Boga, wielki skarb. Ma pani 
kochającego męża, dziecko będzie miało wspa-
niałą rodzinę. Wiem, że czuje się pani zaskoczona 
kolejną ciążą, bo była nieplanowana, ale niechże 
pani nie robi głupstw!

Monika wyszła z gabinetu, trzasnąwszy drzwia-
mi. Lekarz dał jej zwolnienie z pracy, żeby odpo-
częła i odreagowała psychicznie szok ciążowy. Ale 
skutek był wprost przeciwny. Zaczęła w domu 
robić generalne porządki, no bo gdy dziecko 
przyjdzie ze szpitala, to musi być czysto. Nie 
chciała słyszeć o zatrudnieniu sprzątaczki, cho-
ciaż mamy zaufaną i sprawdzoną już osobę.

Któregoś dnia, gdy byłem w pracy, zadzwonił 
do mnie niespodziewanie Zygmuś. Płacząc w słu-
chawkę, wykrzyczał, że wrócił ze szkoły, a mama 
leży na podłodze w salonie obok drabiny, z której 
chyba spadła, myjąc okno. I że wokół jest pełno 
krwi! A mama strasznie jęczy!

Gdy dotarłem do domu, pogotowie już odjeż-
dżało na sygnale spod furtki. Pełen najgorszych 
przeczuć ruszyłem za nim. Po paru godzinach 
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oczekiwania lekarz wyszedł do mnie z… uśmie-
chem.

– Ciąża nie jest zagrożona. Dziecku – cudem 
chyba – nic się nie stało, a żona ma przecięty łuk 
brwiowy, stąd ta krew, i stłuczony łokieć lewej ręki 
oraz parę siniaków. Możecie wracać do domu.

Za parę dni wszystko pozornie wróciło do 
normy. Siniaki zbladły, ale miałem wrażenie, że 
największym problemem Moniki jest teraz szew 
na czole, nad brwią przy lewym oku.

– Na pewno zostanie tam okropna blizna 
i strasznie mnie oszpeci. Będę musiała zapuścić 
grzywkę, jak ja będę wyglądać – biadała w nie-
skończoność.

A dziecko było tematem tabu. Nie cieszyła się 
z tego, że przeżyło upadek z drabiny bez szwanku. 
Drabinę na wszelki wypadek zaniosłem chyłkiem 
do sąsiada, ale problem i niepokój w sercu pozo-
stały. Dlaczego ona właściwie nie chce tego dzie-
cka? – myślałem ze smutkiem, bojąc się zapytać 
wprost. Ale to pytanie jednak padło!

Któregoś popołudnia zauważyłem, że poprzed-
niego dnia Monika wypłaciła z naszego wspólne-
go konta znaczną sumę. Zdziwiłem się, bo do tej 
pory wszystkie większe wydatki uzgadnialiśmy 
razem.
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– Na co chcesz przeznaczyć te pieniądze? – 
zapytałem, automatycznie podnosząc głowę znad 
komputera. – Wybierasz się na zakupy, chcesz mi 
zrobić jakąś niespodziankę? A może zaczynasz 
kompletować wyprawkę dla naszego malucha? 
Ale przecież możesz płacić kartą… – tu głos 
uwiązł mi w gardle, bo Monika krzyknęła, żebym 
nie wtrącał się w jej sprawy, w jej życie, w jej… 
decyzje! Zanim wyszła, trzasnąwszy drzwiami, 
dodała stanowczo:

– W najbliższy czwartek mamy w firmie waż-
ne zebranie i muszę tam być mimo zwolnienia!

– Na pewno musisz? Moniko, cały dzień na-
siadówki na zebraniu, w dusznej, nerwowej za-
pewne atmosferze, to nie dla ciebie w tym stanie.

– Ciąża to nie choroba, pójdę i już!
Nie podobało mi się to wszystko! Coś mnie 

tknęło i gdy Monika brała wieczorem prysznic, 
zadzwoniłem do naszej wspólnej znajomej, która 
pracuje w tej samej firmie.

– Elu, przepraszam, że dzwonię tak późno, ale 
martwię się o Monikę. Czy ona rzeczywiście musi 
być na tym czwartkowym zebraniu? Czy to jej 
i dziecku nie zaszkodzi?

W odpowiedzi usłyszałem, że w czwartek nie 
ma w firmie żadnego zebrania, że planowane jest 
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dopiero na przyszły miesiąc i to na ponie- 
działek.

– To dokąd ona się wybiera, i to z taką kasą? – 
zastanawiałem się głośno.

– Monika ci nie powiedziała? No, mogłam się 
tego domyślić. Nie wiem, czy powinnam… Ale 
miałabym do końca życia wyrzuty sumienia! Może 
tobie uda się ją powstrzymać. Słuchaj! Monika 
chce zabić wasze dziecko! Słyszałam przypad-
kiem, jak dzwoniła i umawiała się do ginekologa, 
który to robi, oczywiście nielegalnie i za sowitą 
zapłatą. Podobno miał już na karku prokuratora, 
ale jakoś się wykręcił od odpowiedzialności. Po-
smarował tu i tam… Gdy zorientowała się, że 
słyszę jej rozmowę, błagała mnie na wszystkie 
świętości, żeby o jej ciąży nie mówić nikomu 
w firmie.

– O Boże! Dzięki, Elu!
Gdy Monika wyszła z łazienki, udałem, że 

bardzo boli mnie głowa i wtuliłem się w podusz-
kę, gasząc nocną lampkę. Muszę przecież do rana 
coś wymyślić! Do czwartku zostało jeszcze na 
szczęście trochę czasu. Myślałem tak intensywnie 
i długo, że głowa naprawdę mnie rozbolała – i nic! 
W końcu chyba trochę przysnąłem i śniło mi się, 
że zamknąłem Monikę w mieszkaniu, pojechałem 
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do pracy, a ona w tym czasie urodziła dziecko i… 
utopiła je w wannie. Nie upilnuję jej! Obudziłem 
się zlany potem z tym okrzykiem na ustach. Na 
szczęście Monika spała spokojnie. Wyszedłem 
cichutko z sypialni, wziąłem lek przeciwbólowy 
i nasenny. Zrezygnowany i zrozpaczony swoją 
niemocą, zacząłem się modlić. Pierwszy raz od 
wielu, wielu lat. Bardzo nieporadnie, ale szczerze:

– Jezu, Ty się tym zajmij! Ja już nic nie mogę. 
Nie przekonam jej, nie wybiję jej tego z głowy. Ale 
dlaczego, dlaczego…?

Następnego dnia była niedziela. Po południu 
mieliśmy w planie imieninową wizytę u mojej 
mamy. Po śniadaniu Monika bardzo niechętnie 
zgodziła się pojechać ze mną. Postawiła tylko 
warunek:

– Ani słowa nikomu o ciąży.
– Oczywiście, kochanie, jak sobie życzysz – 

odpowiedziałem pojednawczo. I na jednym od-
dechu, tak jakby ktoś mnie przynaglił, zapytałem: 
– Dlaczego tak bardzo nie chcesz tego dziecka? 
Odpowiedź mi, proszę, bo dłużej tego nie wytrzy-
mam.

Monika najpierw spojrzała na mnie badawczo, 
ale nie dałem po sobie poznać, że znam jej plany. 
Potem rozpłakała się i wydusiła z siebie, że to 
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dziecko… złamie jej karierę zawodową. A teraz 
nadszedł w firmie dobry dla niej moment, bo ma 
duże szanse, aby zostać szefem. Będzie co prawda 
ogłoszony oficjalny konkurs na to stanowisko, ale 
z pewnych przecieków wie, więcej – jest pewna, 
że dostanie ten awans!

– I co? Mam zaraz iść na macierzyński i wy-
chowawczy? Przecież to kpina! A jeżeli ktoś się 
teraz dowie o mojej ciąży, to mnie od razu wyklu-
czą z grona potencjalnych kandydatów.

– Jak się teraz nie dowiedzą, to zobaczą póź-
niej – wtrąciłem z rozbrajającą szczerością.

– Nie zobaczą – odpowiedziała stanowczo. 
I w tym momencie zadzwoniła jej komórka.

Monika nerwowo wybiegła z kuchni, a po 
chwili wróciła jakby zmartwiona.

– Coś ważnego, że ktoś dzwoni w niedzielny 
poranek? – zapytałem spokojnym głosem.

– A nic takiego. Czwartkowe zebranie, o któ-
rym ci mówiłam, zostało przesunięte o tydzień, 
bo główny prelegent zachorował – skłamała jak 
z nut.

Jezu, dzięki ci – wołałem w duszy. Działaj dalej! 
Nie kontynuowałem tematu dziecka.

Po wczesnym obiedzie zabraliśmy dzieciaki 
i pojechaliśmy w gości. Przy kawie i ogromnia-
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stym torcie śmietankowym siedziało kilkanaście 
osób. Ja miałem za sąsiadkę moją młodszą kuzyn-
kę, Lusię. Dawno się nie widzieliśmy, więc zaga-
dywałem ją, co tam u nich słychać, bo chyba 
ostatni raz spotkaliśmy się na naszej dziesiątej 
rocznicy ślubu. Ale Lusia nie była zbyt rozmowna, 
z bardzo smutną miną dziobała łyżeczką swój 
kawałek tortu i patrzyła przed siebie, jakby nie-
obecna.

– Co ci jest, źle się czujesz? – zapytałem w koń-
cu, a ona na to:

– Ty tego nie zrozumiesz, pogadałabym chęt-
nie z Moniką.

Zamieniliśmy się więc z Moniką miejscami. 
Poszedłem do drugiego pokoju, żeby zobaczyć, co 
robią dzieci, których nazbierało się tam sporo, 
chyba z piętnaścioro. Kuzyn Jarek jako wodzirej 
spisywał się doskonale. Pobawiłem się chwilę 
z nimi w ciuciubabkę, a gdy wróciłem do stołu, 
moich pań przy nim nie było. Zobaczyłem je po 
chwili przez uchylone drzwi w kuchni. Obie pła-
kały. Chciałem najpierw tam wejść, ale jednak 
skręciłem do salonu. I dobrze, bo za parę minut 
przyszły obie, jeszcze z widocznymi śladami łez. 
Nie zdążyłem nawet zapytać o powód łez, bo wuj 
Michał, który sporo się spóźnił i nadrabiał wygła-
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szanie toastów, pukał już łyżeczką w kieliszek. Po 
ciepłych słowach życzeń skierowanych do soleni-
zantki wuj spojrzał nagle w kierunku Moniki 
i gromkim głosem ogłosił, że to on będzie niedłu-
go jej szefem!

– Wiesz dziecko, że zbliża się czas emerytury 
dyrektora Zawadzkiego i konieczna jest zmiana. 
Moja nominacja leży już u wojewody na biurku – 
oznajmił z dumą. – Możesz mi pogratulować!

Ale Monika była daleka od chęci okazania ra-
dości. Drżącym głosem zaczęła:

– Przecież nie było jeszcze zebrania w tej spra-
wie, nie było ogłoszenia wyników konkursu, 
przecież ja byłam główną kandydatką, dyrektor 
Zawadzki zawsze mówił, że godnie go zastąpię, 
no więc, jak to jest? Wuj będzie dyrektorem?

– Moniko! Ja mam układy! Swego czasu pomo-
głem dyrektorowi Zawadzkiemu załatwić wiele 
spraw, zleceń, funduszy w zamian za przejęcie 
pałeczki… Tak to właśnie jest!

– Ale ja zawsze chciałam być kimś ważnym, 
mieć podwładnych, wydawać polecenia, kierować 
ludźmi i firmą. Mam ku temu stosowne wykształ-
cenie, różne kursy i certyfikaty… – Monika mó-
wiła to wszystko z widocznym trudem, przez 
ściśnięte gardło.
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Oznajmiła, że władza ma dla niej ogromną 
wartość, niemal to wykrzyczała, a po chwili prze-
rwy dodała już dużo ciszej:

– Ma? A właściwie chyba miała ogromną war-
tość…

Widać było, że chciała jeszcze coś powiedzieć, 
ale nagle zbladła, chwyciła się za brzuch, a na jej 
twarzy pojawił się grymas bólu. Osuwając się na 
krzesło, wyjęczała jeszcze kilkakrotnie:

– Ratujcie moje dziecko… Ratujcie dziecko…
Potem straciła przytomność.
Karetka przyjechała błyskawicznie. W szpitalu 

pozostało mi tylko czekać.
– Jezu, Ty się tym zajmij – powtarzałem niemal 

bezwiednie. – Jezu, Ty się tym zajmij!
Przychodziły bez przerwy SMS-y od rodziny 

i znajomych, bo wieść o tym, że Monika jest 
w szpitalu, rozeszła się lotem błyskawicy. Odpi-
sywałem automatycznie: „Czekam!”. W pewnej 
chwili cicho uchyliły się drzwi na korytarz i wsu-
nęła się przez nie… Lusia.

– Janek! Przyszłam, bo nie mogłam już wysie-
dzieć w domu. Żre mnie sumienie, bo wiem, że 
przyłożyłam się do zasłabnięcia Moniki. Nie wie-
działam, że jest w ciąży!
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– No właśnie, czemu obie płakałyście? Co ty 
jej opowiedziałaś?

Lusia znów zaczęła płakać, ale po chwili wy-
dusiła z siebie:

– Zabiłam swoje poczęte dziecko! Miesiąc 
temu! Mój chłopak mnie do tego namówił! A właś-
ciwie postawił warunek: „Zostanę z tobą, nawet 
możemy wziąć ślub, ale dziecko zaplanujemy na 
później. Nie mam teraz ochoty na nieprzespane 
noce, kupki, kaszki, płacz, kolki itp. A czy ty wiesz, 
ile kasy idzie na takiego smarkacza? Przecież 
musimy kupić drugi samochód, dom nad mo-
rzem – zawsze o takim marzyłem, wyjechać do 
Nigerii albo na Baleary, odłożyć coś na czarną 
godzinę. Jak nie pójdziesz na zabieg, póki czas, to 
znajdę sobie inną dziewczynę, a ty się męcz ze 
swoim bękartem”. No to poszłam. Wydałam 
wszystkie swoje oszczędności, bo Eryk nie dał mi 
ani grosza. Gdy w gabinecie dawałam kopertę, bo 
przelew był wykluczony, to przecież jest nielegal-
ny proceder, to wszystko wołało we mnie: uciekaj 
stąd! Ale nie posłuchałam. I rozsypałam się. Mam 
potworne wyrzuty sumienia, makabryczne sny, 
na widok dziecka dostaję spazmów… Monika 
słuchała tego z wypiekami na twarzy. W pewnej 
chwili szepnęła mi, że… ma zamiar zrobić to 
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samo, że ją trochę przestraszyłam, ale Janek jej 
przecież nie zostawi, pieniądze już wypłaciła, a na 
koncie coś tam jeszcze zostało, a poza tym ona 
jest mocna psychicznie i nie podpadnie pod syn-
drom poaborcyjny. Ale popłochu w oczach nie 
udało jej się opanować. Gdy zaklinałam ją, żeby 
tego nie robiła, zatkała tylko uszy…

Po długim czasie, który wydawał mi się wiecz-
nością, z sali wyszedł lekarz i skinąwszy na mnie, 
powiedział:

– Sytuacja opanowana! Żona i maluszek mają 
się dobrze. Teraz koleżanka robi kontrolne USG, 
może pan wejść na chwilę i zobaczyć na ekranie 
wasze dziecko. Jeszcze malutkie, ale już piękne! 
Tylko proszę nie męczyć teraz pani Moniki, musi 
odpoczywać. Zatrzymamy ją na oddziale jeszcze 
przez parę dni.

Lekarz pożegnał się ze mną, słowa podzięko-
wania ugrzęzły mi w gardle ze wzruszenia. Wi-
dząc to, cofnął się i dodał: 
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– Wie pan, rozmawiałem z wieloma rodzicami, 
ale dawno nie spotkałem się z taką radością, jaką 
okazuje pani Monika. Chciała mnie nawet po 
rękach całować za to, że uratowałem wasze dzie-
ciątko. Pana też mocno wzięło, prawda? A to 
przecież nie pierwsze państwa dziecko?

– Piąte! – odpowiedziałem z ojcowską dumą.
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Wartość dodana do życia

Każde życie

nawet najmniej znaczące dla ludzi,

ma wieczną wartość przed oczami Boga.

św. Jan Paweł II

Siedziałam w sekretariacie dyrektora Zespołu 
Szkół im. Stanisława Staszica już od dobrego 

kwadransa. Miła pani tu pracująca poczęstowała 
mnie pyszną kawą i podała plik kolorowych cza-
sopism, jakby przeczuwała, że dyrektor się grubo 
spóźni. I rzeczywiście, po chwili dowiedziałam 
się, że bardzo mnie przeprasza, ale stoi w korku 
przy wjeździe do miasta i będzie na miejscu naj-
wcześniej za pół godziny.

Czasopisma były nie z mojej bajki, nie czytuję 
plotek ze świata filmu czy polityki ani horoskopów 
i historii o duchach. Odłożyłam je więc i korzy-
stając z tego, że właśnie wyszedł ostatni uczeń 
odbierający nową legitymację, zapytałam o wy-
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stawę, którą minęłam, idąc przez obszerny hol do 
sekretariatu.

– Ach! Naprawdę powinna pani ją zobaczyć. 
To prezentacje naszych uczniów, zarówno z pod-
stawówki, jak i z liceum. Pierwotnie to był konkurs 
i na wystawę miały trafić tylko prace laureatów, 
ale komisja konkursowa postanowiła nie klasyfi-
kować uczestników i wszystkie zdjęcia, rysunki, 
mozaiki, wyklejanki umieścić na stelażach. W uza-
sadnieniu werdyktu czytaliśmy między innymi: 
„Temat konkursowych prac, który brzmiał « War-
tość dodana do życia», został przez wszystkich 
wspaniale zrozumiany i kreatywnie ujęty w takich 
różnorodnych aspektach, że nie można jednych 
nagradzać, a innych pomijać. Drodzy uczniowie! 
Wszyscy jesteście laureatami i obrońcami życia, 
które jest wielką wartością!”.

Pani sekretarka wręczyła mi kopię protokołu 
konkursowego. 

– Dyrektor będzie dopiero koło południa, 
może pani obejrzeć wystawę.

– Ciekawy temat! Ale ze studiów jeszcze pa-
miętam, że wartość dodana to przyrost wartości 
dóbr w wyniku określonego procesu produkcji, 
a jej źródłem jest praca!
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– No właśnie! Ale w tym kontekście praca, 
a właściwie służba wielu ludzi, na przykład leka-
rzy, ratowników, kierowców, kominiarzy, a nawet 
dzieci, ratuje, przedłuża i chroni życie. Zresztą 
sama pani zobaczy!

Wyszłam więc do pustego o tej porze holu, bo 
zaczęła się właśnie kolejna lekcja. Mnogość prac 
robiła wrażenie!

Dwie pierwsze plansze zawierały prace dzieci 
z zerówki oraz z klas I-VIII. Jedne niemal arty-
styczne, na wysokim poziomie, być może powsta-
ły z pomocą mamy, taty czy dziadków. Inne – nie-
poradne, nabazgrane zwykłymi kredkami lub 
nawet ołówkiem. Ale wszystkie bez wyjątku łapa-
ły za serce. Poruszające były też podpisy i komen-
tarze ukazujące ideę pracy.

Moją uwagę zwróciła piękna naklejanka Oli, 
lat 9, przedstawiająca dziewczynkę z uniesioną 
ręką, drugą trzymała starszego pana o kuli w gru-
bych okularach. Oboje stali przy krawężniku 
jezdni, po której pędziło mnóstwo pojazdów. 
Podpis brzmiał: „Pomogłam staruszkowi przejść 
przez ruchliwą jezdnię. Moja podniesiona ręka 
zatrzymała samochody”. Z kolei Tymoteusz, lat 8, 
narysował kredkami honorowego krwiodawcę 
w trakcie oddawania krwi i napisał: „To jest mój 
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tato, jego krew uratowała życie wielu chorych. Ja 
też będę oddawać krew, jak dorosnę!”.

Podobną prawdę zaprezentowała 14-letnia 
Mirka. Na jej rysunku podzielonym na pół widać 
było małego chłopca na łóżku, bez włosów na 
głowie, z kroplówką i grymasem bólu na buzi, oraz 
tego samego chłopca z gęstą blond czupryną, 
uśmiechniętego i biegającego na boisku za piłką. 
Pod rysunkiem było jeszcze naklejone zdjęcie 
młodego, około 20-letniego mężczyzny i tekst: 
„To jest mój starszy brat Bogumił. Oddał szpik 
i Maciuś wyzdrowiał z białaczki. Jestem dumna 
z Bogusia!”.

„Mój tato jest strażakiem. Uratował wiele osób 
przed śmiercią w ogniu. Mówił mi, że życie czło-
wieka ma wielką wartość” – napisał 13-letni 
Aleksander pod swoim rysunkiem z profesjonal-
nie przedstawionym wozem strażackim.

Ładnie wyglądała dokładnie pokolorowana 
malowanka z dziewczynką trzymającą koszyk 
z zakupami: „Ten koszyk zaniosłam pani Stasi, 
naszej sąsiadce, której mąż wyjechał w delegację, 
a ona zwichnęła nogę i mówiła, że gdyby nie moja 
pomoc, to pewnie umarłaby z głodu” – Anastazja, 
lat 10.
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Z kolejnego rysunku patrzyła na mnie uśmiech-
nięta twarz kobiety w policyjnym mundurze: „To 
moja mama, ona pilnuje i chroni nas przed prze-
stępcami” – Tosia, lat 7. I jeszcze był dopisek, 
nieporadny, ale pewnie z serca: „Mam superod-
ważną mamę!”.

Kilka czy nawet kilkanaście prac miało podob-
ne przesłanie: mama, tata, starsza siostra, brat, 
babcia, dziadek, wujek jest lekarzem, pielęgniarką, 
ratownikiem, a cel tych zawodów – ratowanie 
życia. Dzięki nim bardzo wielu ludzi będzie żyć 
jeszcze długo i szczęśliwie.



89

Zuzanna, lat 14, narysowała bardzo oryginalną 
techniką 3D, przy pomocy kreatorów wirtualnej 
rzeczywistości, nowoczesne laboratorium farma-
ceutyczne, w jakim pracuje jej wujek – naukowiec. 
Z podpisu wynikało, że opracowuje z zespołem 
skład nowych medykamentów. Na pierwszym 
planie były fiolki, jakże aktualne, z etykietą: szcze-
pionka na COVID-19.

Natomiast dziadek małego Piotrusia, lat 6, 
konstruuje roboty, które służą lekarzom na salach 
operacyjnych. Piotruś, tak jak umiał, namalował 
wielką lampę, jakie zwykle oświetlają stół opera-
cyjny, a pod nią – stół z leżącym (przerażonym!) 
chorym chłopcem, wokół którego tkwiły faktycz-
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nie przerażające machiny. Na szczęście był tam 
też lekarz, który trzymał pacjenta za rękę. Samo 
życie!

Kolejna praca przedstawiała plac budowy szpi-
tala, jak wynikało z baneru rozciągniętego na 
rusztowaniu. Kierownikiem tej budowy był tato 
Jasia, lat 10. Podpis brzmiał: „Szpital jest najważ-
niejszy!!!”. Trzy wykrzykniki nie dopuszczały 
żadnej dyskusji na temat priorytetu szpitala.

Obok budującego się szpitala, to jest na rysun-
ku Olgi, lat 15, zaparkował okazały mammobus 
z zachętą dla pań, aby przyszły na badania profi-
laktyczne, często ratujące życie. Wstrząsający był 
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podpis: „Mamo, babciu, siostro – macie dla kogo 
żyć!”.

To działa! – pomyślałam natychmiast i zaczę-
łam szukać w myślach, kiedy to ja byłam ostatnio 
na mammografii, cytologii, badaniu krwi…? No, 
muszę się zmobilizować!

Jeszcze nie ochłonęłam z wrażenia, a już moje 
oczy powędrowały na kolejną planszę zatytuło-
waną przez organizatorów tej wystawy: „Pamiętaj 
o bezpieczeństwie i zdrowiu swoim i drugiego!”. 
Były tam rysunki pokazujące wiele zawodów, bo – 
jak wynikało z komentarzy dołożonych przez 
uczniów – praca wykonywana dobrze, fachowo, 
a przede wszystkim z sercem, służy ludziom. 
Przeciwnie – brak uwagi, alkohol, brak wiedzy, 
kompetencji mogą być przyczyną tragedii, wy-
padku, kalectwa, śmierci…

Był tam motorniczy tramwaju, kierowca auto-
busu, taksówkarz, maszynista kolejarz, dźwigowy 
(bardzo przejmujący obraz wielkiej metalowej 
belki, która odpadła z haka i leciała na stojącą pod 
dźwigiem grupę pracowników, brrr – czy to dzie-
cko było świadkiem takiego zdarzenia, czy też 
może zginął wtedy ktoś mu bliski?).

Była też dozorczyni dokładnie posypująca 
piaskiem lodową powłokę na chodniku, był ko-
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miniarz w cylindrze, czyszczący komin i wymia-
tający chmurkę ze złowieszczym napisem „Czad!”, 
był brukarz równiutko układający chodnik z pol-
bruku.

Kolorowy rysunek wiszący z prawej strony 
przedstawiał konia z wozem (koń jak żywy – ma 
talent ten Wiktor, lat 10), obok którego stał wieś-
niak z sumiastym wąsem i sprzedawał wyroby ze 
swojego gospodarstwa. „To jest zdrowa żyw-
ność” – głosił napis na wozie, podpis pod rysun-
kiem ujawnił, że to jest stryjek Wiktora.

Jego kolega Ignacy, lat 12, narysował budynek 
Sejmu RP z charakterystyczną kopułą i flagą na-
rodową powiewającą na maszcie, poniżej którego 
napisał: „Ustawa o ochronie życia człowieka od 
poczęcia aż do naturalnej śmierci, bez żadnych 
wyjątków – wciąż czeka na uchwalenie!”.

No rzeczywiście! Ignaś jest bardzo radykalny – 
pomyślałam. Nie zdążyłam przyjrzeć się ostatniej 
planszy, bo za plecami usłyszałam:

– Dzień dobry, pani Zofio! Bardzo, bardzo 
panią przepraszam, że musiała pani czekać na 
mnie tyle czasu. Ale ten korek był nie do przewi-
dzenia. Był jakiś straszny wypadek, przyjechało 
pięć karetek!
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– Panie dyrektorze, rozumiem, nie gniewam 
się. Owocnie spędziłam ten czas, podziwiając 
prace uczniów. Są niesamowite! Nie zdążyłam 
jeszcze tylko spojrzeć na prace licealistów. Zrobię 
to, gdy będę wychodzić.

– Zapraszam do gabinetu. Aż wypieków pani 
dostała od tego oglądania. A prace licealistów są 
inne. Tu wiszą tylko zdjęcia osób, z którymi nasi 
uczniowie przeprowadzili wywiady. Widzi pani 
tu Piotra – ratownika medycznego z pogotowia 
ratunkowego. Opowiedział wstrząsającą historię. 
Podobnie jak i…

– Panie dyrektorze! – sekretarka wysunęła 
głowę zza drzwi. – Przepraszam, ale dzwoni pań-
ska żona. Ma coś pilnego i denerwuje się, że pan 
nie odbiera komórki.

– Prześlę pani linki do pliku audio, będzie pani 
mogła spokojnie przesłuchać go w domu – rzucił 
z pośpiechem. – Zaraz porozmawiamy.

Gdy załatwiłam sprawę warunków rozbudowy 
szkoły o dodatkowe skrzydło, które opracowali-
śmy w naszej pracowni PROY-BUD, dyrektor 
zgodnie z obietnicą przesłał mi namiary na plik 
LO. Otworzyłam go wieczorem. Odezwał się miły, 
sympatyczny głos…
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Dzień dobry! Mam na imię Paweł, jestem ucz-
niem trzeciej klasy LO. Ja i moi koledzy przepro-
wadziliśmy wywiady z osobami, które chronią 
zdrowie i życie ludzi. Poprosiłem, aby opowiedzie-
li o jakimś szczególnym zdarzeniu w czasie ich 
pracy zawodowej. Nasi bohaterowie wyrazili zgo-
dę na upublicznienie swojego wizerunku, stąd ich 
zdjęcia mogły się znaleźć na wystawowych plan-
szach. Pod każdym zdjęciem umieściłem ich imię 
oraz link do nagranego tekstu. I teraz już oddaję 
głos naszym rozmówcom…

•
Jestem Piotrek. Po maturze zdawałem na me-

dycynę, na wydział lekarski, ale zabrakło mi 
dwóch punktów i nie zostałem przyjęty. Byłem 
wściekły, ale żeby nie marnować roku, przeniosłem 
papiery na kierunek ratownictwo medyczne, gdzie 
były jeszcze wolne miejsca. Chciałem tam chociaż 
trochę otrzaskać się z medycyną i za rok spróbować 
ponownie. Ale stało się inaczej. Spodobały mi się 
te studia, byli fajni koledzy i koleżanki; jedna 
z nich została na czwartym roku moją żoną! 
A przede wszystkim przekonałem się, że to właśnie 
jest mój zawód, moje miejsce! Pracuję już piąty 
rok, jestem szefem zespołu ratowniczego w karetce 
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pogotowia. Jeździmy do pilnych wezwań z domów, 
do wypadków drogowych, pomagamy w czasie 
klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, zabez-
pieczamy imprezy masowe, kąpieliska… To do 
mnie należy decyzja, czy chorego zaopatrujemy na 
miejscu, czy zabieramy do szpitala. Często to ro-
dzina domaga się, aby babcię czy dziadka zabrać 
na oddział, czasem grozi policją i prokuratorem, 
gdy odmawiam, bo stan pacjenta tego nie wyma-
ga. Tak bywa zwłaszcza przed świętami, bo oni 
chcą na przykład wyjechać na narty i nie mają co 
zrobić z matką lub ojcem. A nawet gdy zostają 
w domu, to spodziewają się gości, a stary człowiek 
przy stole wigilijnym jest taki „niereprezentacyj-
ny”… Samo życie! Ale miałem opowiedzieć o jakimś 
szczególnym zdarzeniu. Było ich wiele. Z wyborem 
jednego z nich nie mam problemu. Pamiętam, że 
wracaliśmy właśnie z wezwania do pięknie poło-
żonej willi, gdzie kilkunastoletnia dziewczyna 
zasłabła na wieść o tym, że jest dzieckiem adop-
towanym, że biologiczna matka zrzekła się jej 
jeszcze w szpitalu, po porodzie. Dla Weroniki był 
to szok, bo jak się dowiedzieliśmy z wywiadu, 
usłyszała okrutne słowa:

– Jak cię braliśmy, to mieliśmy nadzieję, że 
będziesz dobrym, grzecznym dzieckiem, ale ty 
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chyba w genach masz już zakodowaną pa- 
tologię!

– To ja się zabiję! – zawołała z rozpaczą i stra-
ciła przytomność.

– A co takiego strasznego Weronika zrobiła? 
– zapytałem odruchowo. – Upiła się, naćpała, 
okradła kogoś…?

– No nie, jeszcze by tego brakowało! Poszła do 
kina z kolegą z klasy bez naszej wiedzy. Bóg wie, 
co w tym kinie robili.

Przesada – pomyślałem sobie, aplikując rów-
nież rodzicom leki uspokajające. Czekałem, aż 
Weronika dojdzie do siebie, bo prawdę mówiąc, 
bałem się ją zostawić w takim domu i rozważałem 
możliwość hospitalizacji na oddziale psychiatrycz-
nym. Ale rodzice nie wyrazili na to zgody, krzycząc 
na mnie:

– Co, wariatkę chce pan z niej zrobić? Nie ma 
mowy.

Upewniłem się, że nie ma pilnych wezwań 
i zwróciłem im uwagę na niewłaściwe postępowa-
nie:

– Proszę państwa! Tak się składa, że ja nie 
znam swoich biologicznych rodziców. Ale dowie-
działem się o tym, że jestem adoptowany, w zupeł-
nie inny sposób, delikatnie, z miłością, której mi 
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nigdy nie brakowało, bez osądzania mojej rodzonej 
matki i ojca. Powinniście państwo okazywać teraz 
Weronice szczególnie dużo ciepła, zrozumienia 
i czułości. Bo ona bardzo cierpi i nie wiadomo, czy 
nie zechce spełnić swojej groźby o samobójstwie. 
Ono właśnie jest wołaniem o miłość! 

Oboje kiwali głowami ze zrozumieniem… W tej 
chwili odezwał się głos dyspozytora:

– Piotrek, jesteście najbliżej miejsca zdarzenia, 
macie natychmiast podjechać na wylotówkę przy 
rondzie Majowym. Wypadek! Tir staranował mer-
ca! Piątek po południu to okropny czas na drogach!

– Tak, potwierdzam wezwanie! Jedziemy!
Podpisałem kartę informacyjną dla pacjenta, 

którą w międzyczasie kolega wypełnił, wprowadził 
do komputera i wydrukował – technika! – i ruszy-
liśmy na sygnale przez zatłoczone o tej porze ulice. 
Starałem się już nie myśleć o Weronice, ale to, co 
nastąpiło wkrótce...

Na miejscu wypadku była już policja, która kie-
rowała ruchem, bo zrobił się potworny korek. Razem 
z nami zajechał też wóz straży pożarnej, bo zgnie-
cione i zaklinowane drzwi mercedesa stojącego na 
dachu trzeba było otworzyć specjalistycznymi noży-
cami. Strażacy neutralizowali też wyciekające 
z baku paliwo. Na szczęście nie doszło do pożaru.
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Zauważyłem, że samochód ma niemiecką reje-
strację, a wewnątrz są uwięzione cztery osoby – 
jedna kobieta na siedzeniu obok kierowcy i trzech 
mężczyzn. Wnętrze samochodu było zalane krwią, 
której cienkie strużki wyciekały przez rozbitą szy-
bę. Żaden z pasażerów nie wykazywał oznak  
życia.

Przyjechały już następne karetki. Strażacy 
uporali się błyskawicznie z wycięciem drzwi 
i uwolnieni pasażerowie trafili w ręce medyków. 
Nasz zespół zaopiekował się kobietą.

– Żyje! – krzyknął w naszym kierunku lekarz, 
który przyjechał w jednej z karetek. – Ona jedna 
w tym samochodzie miała zapięte pasy.
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Kontaktu z pacjentką nie było, ale oddychała 
samodzielnie. Po wstępnym zaopatrzeniu ruszy-
liśmy w stronę odległego niestety szpitala. Usiad-
łem na fotelu obok noszy, kontrolowałem parame-
try i wskazania monitora. W pewnym momencie 
na naszą prośbę kierowca zwolnił, bo musiałem 
wkłuć się z dodatkowym wenflonem. Z trudem 
wyczułem dobrą żyłę na ręce i udało się! Ale pa-
cjentka chyba poczuła ukłucie, bo skrzywiła się 
i zaczęła szarpać ręką, tak jakby chciała pozbyć 
się „nieproszonego gościa”.

– Przytomnieje! – zawołałem z radością. – Pro-
szę pani, proszę pani, czy pani mnie słyszy? Czy 
pani mnie słyszy?

– Piotrek! – odezwał się kolega. – Może ona nie 
rozumie po polsku? Może to Niemka? Wołaj lepiej: 
halo! halo! To międzynarodowe słowo!

– A kobieta po niemiecku to „frau” – podpowie-
dział kierowca.

Nasze językowe dywagacje przerwała nagle 
sama pacjentka. Otworzyła oczy, chwilę pomru-
gała powiekami i patrząc na mnie, zawołała 
najczystszą polszczyzną:

– Witek! Witek, to ty? To znaczy, że ja umarłam 
i jestem w niebie. Jak ty umierałeś, to mówiłeś do 
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mnie: „Do zobaczenia w niebie”, pamiętasz? Witek! 
Witek!

– Proszę pani! Niech pani się nie męczy! I nic 
nie mówi! Jesteśmy w karetce, miała pani wypadek, 
ale pani żyje. Zaraz dojedziemy do szpitala. A ja 
jestem Piotr, a nie Witek. Piotr! Słyszy mnie pani? – 
powtórzyłem głośniej, bo kobieta zamknęła znów 
oczy, a spod powiek wypłynęły łzy…

W szpitalu przekazałem pacjentkę na SOR, 
oddałem dokumentację, powiedziałem pielęgniar-
ce, że ma przebłyski świadomości, i zameldowałem 
dyspozytorowi, że kończymy dyżur i zjeżdżamy do 
bazy.

– Co ona wciąż z tym Witkiem? – zagadnął 
kolega. – Może masz sobowtóra?

– Nie wiem, może? Ale to, moim zdaniem, jakieś 
zwidy, ma przecież na pewno wstrząs mózgu. 
Wychodząc z SOR-u, słyszałem, jak dzwonili na 
neurologię i zgłaszali potrzebę konsultacji.

Ale ten Witek też mi jakoś wlazł za skórę. Witek 
to zdrobnienie od Witolda. Czy ja w ogóle znam 
jakiegoś Witolda? O co w tym wszystkim chodzi? 
Czułem wciąż jakiś nieokreślony niepokój.

W niedzielę zadzwoniłem na SOR. Na szczęście 
miał tam dyżur mój kumpel Tadek. Poprosiłem, 
żeby dowiedział się dyskretnie, jak się czuje „moja” 
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pacjentka. Oddzwonił w ciągu godziny, że jest 
w dobrym stanie, badania nie wykazały żadnych 
wewnętrznych obrażeń ani złamań.

– Jeszcze ją pobolewa głowa, ale nawet próbo-
wała przeglądać jakiś tygodnik, kiedy kręciłem się 
po sali, pozorując dolewanie mydła do pojemnika 
na umywalce. I nawet z nią rozmawiałem!

– Czy pan jest ratownikiem, czy jeździ pan też 
karetką? – zapytała mnie nagle, patrząc na mój 
strój.

Gdy potwierdziłem, ucieszyła się wyraźnie 
i koniecznie chciała się dowiedzieć, czy znam tego 
pana, który ją przywiózł do szpitala. Bo bardzo 
by chciała mu podziękować za to, że dodał może 
jeszcze parę lat do jej życia. Miał na imię Witek – 
dodała.

– Zobaczę, co da się zrobić – odpowiedziałem 
wymijająco.

– Piotrek, o co tu chodzi? Czy w twoim zespole 
jeździ jakiś Witek? Bo ja takiego nie znam – do-
pytywał się Tadek.

– Tadek, żaden Witek ze mną nie jeździ. Ale 
muszę już kończyć, dzięki ci za informacje, mam 
teraz coś ważnego do załatwienia.

Kupiłem piękną różę i pojechałem do szpitala, 
czując w sercu, że powinienem wyjaśnić tej pani, 



103

że mnie z kimś pomyliła. Gdy podszedłem do jej 
łóżka, chyba drzemała mimo głośnych rozmów na 
sali, bo było jeszcze wielu odwiedzających. Ująłem 
ją za rękę i tak jak wtedy w karetce otworzyła oczy, 
chwilę pomrugała i powiedziała:

– Dobrze, że pan przyszedł.
Podziękowała za różę i sięgnęła do stolika po 

torebkę.
– Dzisiaj przyniósł mi ją policjant. Zaklinowa-

ła się pod siedzeniem samochodu i dopiero w war-
sztacie znalazł ją mechanik.

Wyjęła z niej elegancki portfelik i pokazała mi 
zdjęcie, które tam przechowywała w plastikowej 
osłonce. Zaniemówiłem z wrażenia! To było moje 
zdjęcie! Te same rysy twarzy, włosy, oczy, nos!

– Skąd pani ma moje zdjęcie? – wydusiłem 
zdumiony.

– To jest zdjęcie mojego męża, Witka, który od 
dawna nie żyje. Zginął w wypadku samochodo-
wym w okolicach Krakowa. Jak pana zobaczyłam 
w karetce, to….

– Wiem, wiem – jakiś cudem odzyskałem 
głos. – Ale podobieństwo jest rzeczywiście powa-
lające. No cóż, bywają widocznie takie sytuacje 
i nie da się tego wyjaśnić. Nie będę już pani prze-
szkadzał, proszę odpocz…
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Ale pacjentka przerwała mi i poprosiła, żebym 
chociaż na chwilę usiadł przy niej. Gdy spełniłem 
jej prośbę, wzięła mnie za rękę i zapytała z wyraź-
nym trudem:

– Ile pan ma lat?
– W czerwcu skończyłem dwadzieścia dzie-

więć – odpowiedziałem i chciałem się ponownie 
pożegnać, ale usłyszałem cichy szloch i jeszcze 
cichsze słowa:

– Dokładnie wtedy zginął mój mąż, a twój… 
ojciec Witold! Byłam wtedy w zaawansowanej 
ciąży, a informacja o tym, że on nie żyje, spowo-
dowała u mnie szok i przedwczesny poród. Uro-
dziłeś się bardzo słaby, nie wiedziałam, czy bę-
dziesz żyć. Przyznam, że niewiele mnie to 
interesowało. Leżałeś długo w inkubatorze, a ja 
całkiem się rozsypałam. Nie miałam nikogo bli-
skiego, nie widziałam możliwości, żeby cię wycho-
wać, byłam bardzo młoda, bez zawodu, mieszka-
nia, nie było mnie stać na wynajęcie nawet małej 
kawalerki. Nie miałam żadnych oszczędności. 
Przez długie miesiące męczyła mnie depresja. Jak 
teraz sięgam myślą wstecz, to wiem, że to była 
dobra decyzja. Nie miałam ani siły, ani warunków, 
żeby cię wychować. Podpisałam stosowne doku-
menty i po paru tygodniach wyjechałam do pracy 
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w Niemczech. Najpierw na tak zwany zmywak 
w chińskiej restauracji, potem… różnie mi się 
układało. Teraz to nieistotne. Może kiedyś będziesz 
chciał posłuchać? – zapytała cichutko z wyraźną 
nadzieją.

– To na pewno ja? Może to przypadek? Musimy 
jeszcze porozmawiać, zrobić badania genetyczne. 
Co ja powiem swoim rodzicom? Swojej mamie? 

Byłem oszołomiony, mówiłem to wszystko jak 
w malignie. Ale w głębi serca wiedziałem, czułem, 
że to moja… mama.

Jak ja sobie z tym poradzę? Mama tak pięknie 
powiedziała, że dołożyłem parę lat do jej życia. Co 
ja zrobię z tą wartością dodaną???

Na tym kończyła się historia pana Piotra…
Dawno się tak nie spłakałam! Co ja bym zrobi-

ła na jego miejscu? Nie wiem…
Nie miałam już siły słuchać kolejnych nagrań. 

Może kiedyś…?
Wytrzymałam… dwie godziny! Wieczorem, 

gdy mąż poszedł do znajomych na brydża, otwo-
rzyłam kolejny plik…

•
Mam na imię Marcin. Mam wspaniałą żonę 

Różę i trzech synów – Jana, Łukasza i Mateusza. 
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Teraz spodziewamy się czwartego dziecka. Jeżeli 
będzie to syn, to z pewnością będzie miał na imię 
Marek. Od kilku lat jestem prezesem Fundacji 
„Kocham życie”, która zajmuje się pozyskiwaniem 
funduszy na potrzeby domów samotnej matki. 
Powstają na terenie całego kraju jako odpowiedź 
na rosnące wciąż zjawisko tzw. aborcji, czyli po 
prostu zabijania poczętych dzieci. Różne bywają 
powody takich zbrodniczych decyzji. Ale jeżeli 
kobieta będzie miała możliwość schronienia się 
w takim domu, gdy spodziewa się dziecka, a ro-
dzina ją odrzuciła, czy też ojciec dziecka poszedł 
sobie w siną dal, to urodzi i przez ten czas, zanim 
nie ureguluje swoich spraw, może spokojnie zaj-
mować się dzieckiem i znaleźć tam bezpieczną 
przystań. Żona mówi, że mamy już chyba całe, i to 
niemałe, przedszkole takich uratowanych malu-
chów. No i oczywiście również żłobek! Z wieloma 
mamami mamy kontakt nawet wtedy, gdy już 
poszły na swoje! Żyjemy ich problemami, poma-
gamy w różny sposób, tak jak to się dzieje w rodzi-
nie! Są sprawy i duże, i małe, ale wszystkie jedna-
kowo ważne! 

Wczoraj zadzwonił do nas Filipek, jeden z naj-
starszych „synków”, i oznajmił:
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– Wujek! Będę miał tatę! Bardzo fajny! Wziął 
mnie na wesołe miasteczko, jeździliśmy na duuu-
żym diabelskim młynie. Trochę się bałem, ale tato 
trzymał mnie mocno, mocno! Mama została na 
dole, na ławce, bo będę też miał siostrę. Ale to 
jeszcze nie zaraz, za parę miesięcy. Szkoda, bo 
miałbym się z kim bawić. Nie mogę się doczekać! 
Wujek! Mama mi tu podpowiada, że przyśle 
wkrótce zaproszenie na ślub. Będzie w tym koście-
le z okrągłą wieżą, niedaleko mojego pierwszego 
domu. Przyjdziecie z ciocią Różą?

– Filipku, oczywiście, że przyjdziemy. Trzymaj 
się! Ucałuj od nas mamę i tatę!
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Po takich rozmowach robi mi się zawsze ciepło 
na sercu. I wiem, że jest to moja życiowa droga. 
A gdzie jest jej początek?

Tego dnia nie zapomnę nigdy. Miałem wtedy 
chyba z dziesięć lat, może trochę więcej. Rodzice 
wrócili z pracy w jakichś złych nastrojach. Mamę 
bolała głowa, tato nie wypuszczał komórki z ręki, 
bo na budowie, którą kierował, była jakaś poważ-
na awaria i jego zastępca bez przerwy dzwonił 
i uzgadniali, co robić. Ja miałem tego popołudnia 
trening na kortach tenisowych. Wsiadłem więc na 
rower i gdy ujechałem spory kawałek, zorientowa-
łem się, że zapomniałem zabrać torbę z butami 
treningowymi. Prędko zawróciłem i żeby było 
szybciej, wpadłem do domu od strony ogrodu, 
przez taras. Złapałem torbę i wtedy usłyszałem 
podniesione głosy rodziców dochodzące z salonu.

– No widzisz, nie dostanę tego stanowiska, od 
dziś nominację ma Kaśka – mama zanosiła się 
płaczem. – Trzeba mieć wyższe studia, a ja je 
przecież przerwałam, jak zaszłam w ciążę. Pamię-
tasz, bardzo źle się czułam, wciąż miałam zawro-
ty głowy i nudności, a potem wdały się jakieś 
komplikacje i musiałam leżeć aż do porodu. A jak 
Staś się urodził, to zupki, kupki, szpitale, bo często 
chorował – i nie było warunków. A teraz jest już 
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za późno. Musiałabym zaczynać studia od począt-
ku, tamta wiedza, to już…

– Kryśka! – tato od dobrej chwili próbował 
mamie przerwać ten monolog i w końcu się mu to 
udało. – Kryśka! Gdybyś wtedy mnie posłuchała 
i poszła na zabieg, teraz mogłabyś mieć już dok-
torat! Byłaś przecież taka zdolna! Ale nie posłu-
chałaś! A mówiłem ci, że to dobre rozwiązanie. 
Prędko byś zapomniała o tym zlepku komórek, 
studiowałabyś dalej. A gdybyś chciała kiedyś mieć 
dziecko, to przecież tego nie wykluczałem, ale 
wszystko w swoim czasie. Może to byłaby dziew-
czynka, bo tak chciałaś mieć córkę!

– A ty się teraz nie wymądrzaj. Bo sobie dalej 
studiowałeś, skończyłeś polibudę, dostałeś dyplom 
magistra inżyniera, jesteś kierownikiem, masz 
podwładnych. Nie wziąłeś wtedy urlopu dziekań-
skiego nawet na semestr, to ja musiałam jeździć ze 
Stasiem po lekarzach, chodzić na wywiadówki, 
pomagać mu w lekcjach. A ty… – tu mama znów 
zaniosła się płaczem! – Ty nie przyjmujesz nadal 
do wiadomości tego, że Bóg powiedział: Nie zabi-
jaj!

– Kryśka! Ty mi nie gadaj o Bogu. Przecież to 
jeszcze nie było żadne dziecko!
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Mama na te słowa rozpłakała się jeszcze głoś-
niej. A ja stałem w korytarzu cały sztywny, ze 
ściśniętym gardłem. Nagle tato spojrzał chyba 
przez okno i dużo ciszej już powiedział do mamy:

– Rower Stasia stoi przy tarasie. Czy on jest 
w domu? Miał przecież jechać na tenisa. Jak on to 
wszystko słyszał, to…

Mama tylko głośno jęknęła, ale zaraz pocieszy-
ła ojca, mówiąc, że pewnie pojechałem na hulaj-
nodze, bo tak się cieszyłem z tego prezentu od 
chrzestnego…

Bezszelestnie wycofałem się do garażu, złapa-
łem hulajnogę i wyjechałem na ulicę boczną furt-
ką, której nie widać z okien salonu. Przez otwarte 
drzwi na taras usłyszałem za chwilę:

– Bogu dzięki! Masz rację. Wziął hulajnogę!
Musiało minąć wiele lat, żebym to potworne 

zranienie umiał przemienić w dobro. Ale udało 
się – z Bożą pomocą. A wszystkie te „moje” ma-
luszki mają przecież w Jego oczach wielką, nieob-
liczalną wartość. Boże, żeby wyrośli na dobrych 
ludzi!

Niesamowita historia! Wspaniały człowiek 
z tego prezesa! Taki poraniony, a pozbierał się, 
sądzę też, że przebaczył rodzicom. Czy im powie-
dział, że słyszał ich rozmowę? Ja bym chyba nie 
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powiedziała – myślałam, wstając od komputera 
po kolejną paczkę chusteczek…

Spojrzałam na zegarek, była dwudziesta pierw-
sza z minutami. Zanim wróci mąż, mogę jeszcze 
posłuchać tego, co powie następny bohater. Dy-
rektor tak zachęcał do zapoznania się z tymi 
wywiadami o wartości życia…

•
Panie Pawle! Nie wiem, czy zdołam opowiedzieć 

moją historię, bo zwyczajnie się wstydzę swojego 
pomysłu. Jak ja mogłem… No spróbuję, ale tak 
trochę na usprawiedliwienie powiem, jak rozpo-
czął się TEN dzień!

Poniedziałkowy poranek rozpoczął się wyjąt-
kowo paskudnie. Nie dość, że deszcz ze śniegiem 
i porywistym wiatrem nie zachęcał do wyjścia, to 
jeszcze okazało się, że Julek ma gorączkę i trzeba 
dzwonić do teściowej, żeby przyjechała, bo w tym 
stanie do szkoły na pewno nie pójdzie.

Nasz syn ryczał w niebogłosy z tego powodu, bo: 
po pierwsze – ta babcia nie pozwoli mu grać na 
komputerze, a po drugie – na dzisiaj ksiądz kate-
cheta zapowiedział sprawdzian dopuszczający do 
Pierwszej Komunii Świętej. Gdy mu obiecałem, że 
zadzwonię do księdza, powiem, jaka jest sytuacja, 
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i coś wymyślimy – trochę się uspokoił i stwierdził 
filozoficznie: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło” i zapytał, czy po południu przepytam go 
jeszcze raz z katechizmu. Zgodziłem się bez entu-
zjazmu, bo jestem pewien, że Julek wszystko wie, 
ale czego się nie robi dla świętego spokoju!

Szykowałem śniadanie dla Julka, łykając w bie-
gu kawę. Że też akurat dzisiaj wcześnie rano moja 
żona Lodzia musiała wyjechać na konferencję.

Jej matka weszła z miną jak gradowa chmura 
i nie była zachwycona, że spędzi cały dzień z cho-
rym wnukiem.

– Miałam na dziś inne plany – wycedziła przez 
zęby, starając się uśmiechać do Julka. – Czy ty nie 
możesz zatrudnić jakiejś niani, gospodyni czy ko-
goś na stałe? Przecież taka sytuacja zdarza się 
bardzo często. Nie stać cię na taki wydatek? To co 
z ciebie za mąż i ojciec, że nie potrafisz zarobić na 
potrzeby swojej rodziny?

Dotknęła mnie tym do żywego! Myślę, że każdy 
mężczyzna byłby urażony, a jego ambicja i honor 
bardzo by ucierpiały. Ona jest niesprawiedliwa – 
pomyślałem z goryczą. Przecież pracuję w klinice, 
biorę sporo dyżurów, mam dodatkowy etat w pry-
watnym gabinecie, kilka razy w miesiącu jeżdżę 
w pogotowiu ratunkowym. Zarabiam w sumie 
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sporo, widocznie źle zarządzam naszymi rodzin-
nymi finansami. Będę musiał zapisać się na jakiś 
kurs.

Ale cóż, nie miałem ochoty ani czasu na dysku-
sję z teściową, zwłaszcza że podobną rozmowę 
miałem wczoraj wieczorem z Lodzią. Ona wciąż 
mi wyrzuca niezaradność, wciąż żąda większych 
dochodów, a jej wydatki rosną w postępie geome-
trycznym. Ma jakąś manię kupowania najdroż-
szych ciuchów i niezliczonych par butów. Wciąż 
też suszy mi głowę, że koleżanka ma ładniejsze 
kafelki w łazience, kolega – najnowszy model mer-
cedesa, a ja nie zarabiam wystarczająco, żeby 
ona…

Lodzia dobrze zarabia, bo pracuje w znanej 
korporacji, obraca się wśród luksusów, ale jeżeli 
czegoś nie może sobie kupić – to jest to zawsze moja 
wina. Po wczorajszej awanturze, gdy kolejny już 
raz odmówiłem dofinansowania na zakup jakichś 
kosztownych fanaberii, odwróciła się do mnie 
plecami, nie odezwała ani słowem, a rano, gdy 
chciałem ją przytulić na pożegnanie, wyrwała mi 
się z objęć i wpadła w objęcia kolegi, który podje-
chał po nią właśnie tym supernowoczesnym mer-
cedesem.
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Goniony rykami Julka, któremu teściowa wle-
wała na siłę syrop do gardła, uciekłem do garażu, 
a tu kolejna niespodzianka – samochód nie chciał 
zapalić! Po kilku nieudanych próbach uruchomie-
nia silnika i odsłuchaniu miłego kobiecego głosu 
„Taxi, proszę czekać” pobiegłem na stację metra, 
jednocześnie dzwoniąc do ordynatora, że samo-
chód mi nawalił i spóźnię się na obchód. 

– Ale o ósmej trzydzieści ma pan pierwszy za-
bieg i mam nadzieję, że odbędzie się on zgodnie 
z planem – usłyszałem w słuchawce zdenerwowa-
ny głos szefa. – Chyba czas najwyższy, żeby kupił 
pan sobie nowy, porządny samochód. To nawet nie 
wypada, żeby adiunkt na oddziale kardiochirurgii 
w renomowanej klinice jeździł takim rzęchem – 
dodał stanowczo. 

No to jeszcze ten mi dziś dołożył – pomyślałem, 
w popłochu wciskając się do wagonu. Wszystkie 
miejsca siedzące były oczywiście zajęte i to w więk-
szości przez młodzież jadącą do szkół w centrum. 
Obok mnie stali starszy człowiek i kobieta w śred-
nim wieku – chyba jego córka. W pewnej chwili 
nie wytrzymała i krzyknęła w stronę młodego 
chłopaka, który siedząc przy oknie, wpatrywał się 
bez przerwy w ekran swojego laptopa:
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– Może byś ustąpił miejsca temu choremu 
panu? 

Chłopak nie usłyszał, bo w uszach miał słu-
chawki, ale panienka, która siedziała obok i cały 
czas wysyłała SMS-y, powiedziała w powietrze:

– Że też nikt jeszcze nie wymyślił jakiegoś prosz-
ku, który by likwidował i neutralizował takich 
staruchów.

Zdębiałem, lecz nagle rozległ się zadziwiająco 
donośny głos starszego pana:

– Moja droga, na razie nie wymyślili, ale do 
czasu, gdy ty będziesz stara, na pewno wymyślą.

To zdanie brzmiało mi w uszach długo i ulega-
ło przekształceniom w miarę upływu czasu – od 
zdumienia, nawet przerażenia, przez tłumaczenie 
sobie stanowiska młodych, aż do… Bałem się do 
tego przyznać sam przez sobą, nie mówiąc o prze-
kazaniu mojego – absurdalnego? – pomysłu komuś 
innemu.

Niemal automatycznie wykonywałem tego dnia 
swoje zawodowe obowiązki. Na szczęście zabiegi 
zaplanowane na dziś nie były skomplikowane. 
Kiedy patrzyłem na bijące serca moich pacjentów, 
na płynącą krew, w moim umyśle zaczął kiełkować 
sposób realizacji rewelacyjnego pomysłu. Naj-
pierw, bijąc się z myślami, odrzuciłem możliwość 
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wprowadzenia w czyn swojej koncepcji. Starałem 
się nawet nie myśleć o tym, że… mógłbym się sprze-
niewierzyć przysiędze Hipokratesa. Ale Hipokrates 
żył tak dawno, teraz są inne czasy, mój wynalazek 
może zmienić losy świata. Będę sławny, to będą 
działania doskonałe, prowadzące do eutanazji. 
Uff – w końcu nazwałem to po imieniu!

Widziałem kiedyś taki film – dom opieki dla 
starców, chyba w Holandii, dyskretna pomoc fa-
chowców przy zejściu z tego świata. A potem ro-
dzina zmarłego podpisywała czeki na pokaźne 
sumy. Następnie pokazywano jakiś szpital onko-
logiczny lub hospicjum, a tam sami chorzy podpi-
sywali oświadczenia – i czeki – a później na 
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wózkach odjeżdżali do sali pożegnań. Wtedy, oglą-
dając te sceny, miałem wrażenie, że jest to jakaś 
nierealnie wymyślona fabuła, ale teraz pamięta-
łem głównie… te czeki! Byłbym bogaty! Bogaty! Nie 
słuchałbym już wszystkich uwag teściowej, poni-
żających słów Lodzi… Kasa płynęłaby złotym 
strumieniem. Wystarczy połączyć dwa leki naser-
cowe w odpowiedniej proporcji i dodać elektro-
wstrząs, a skutek murowany. Nikt się nie domyśli, 
że było to działanie celowe…

Nasze społeczeństwo się starzeje na potęgę, 
choroby nowotworowe zbierają obfite żniwo. Te 
zjawiska tworzą tak zwaną niszę – wspaniały 
obszar dla wzbogacenia się. Eutanazja jest u nas 
nielegalna, słyszałem, że ludzie wyjeżdżają w tym 
celu za granicę. Możliwość tej usługi na miejscu 
mogłaby być wyceniona wysoko – i tak byłoby 
taniej! Zwłaszcza że technicznie byłoby to niezwy-
kle proste i prawie bezkosztowe. Pamiętam, że już 
nieraz moi znajomi podpytywali mnie o prywatną 
eutanazję! To jest to! Zyski mogą być o wiele więk-
sze niż z aborcji, która też jest w zasadzie nielegal-
na. Znajomy ginekolog namawiał mnie kiedyś, 
żebym zrobił drugą specjalizację, to weźmie mnie 
do spółki, bo interes kwitnie w najlepsze. Gdyby 
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tak mieć na przykład pięciu klientów w tygodniu 
po x euro, to wyszłoby…

 Tak mnie zafascynowała ta symulacja spodzie-
wanych pieniędzy, że nie zauważyłem nawet, 
która jest godzina. Wybiegłem ze szpitala jak naj-
lepszy sprinter. Teściowa mnie zabije, jeżeli nie 
zwolnię jej z dyżuru o piętnastej trzydzieści – rano 
jej to obiecałem. Na szczęście przed szpital zaje-
chała właśnie taksówka. Jadąc już do domu, przy-
pomniałem sobie, że obiecałem Julkowi rozmowę 
z księdzem katechetą. Muszę ustalić indywidual-
ny tryb sprawdzianu do Pierwszej Komunii Świę-
tej dla syna, bo inaczej wieczorem mnie zamęczy. 
I tak mamy powtarzać katechizm.
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Ksiądz Józef niestety nie odbierał komórki. 
Zadzwoniłem więc do domu, że jednak spóźnię 
się nieco, co teściowa o dziwo przyjęła ze zro-
zumieniem. Podjechaliśmy na plebanię. Ksiądz 
obiecał, że za chwilę będzie do mojej dyspozycji. 
Usiadłem w poczekalni przed biurem parafial-
nym. Przez uchylone drzwi z salki dochodził głos 
jakiegoś wystąpienia. Prelegentka mówiła o nie-
bezpieczeństwach związanych ze stosowaniem 
gier komputerowych. Podawała przykłady gier, 
a słuchacze żywo reagowali na jej słowa. Szcze-
gólnie interesowali się grami dla gimnazjalistów 
typu – jak mówili – „bij zabij”. Jeden ze słuchaczy  
stwierdził:

– Nie dramatyzujmy, to przecież tylko zabawa. 
Mój syn opowiadał, że już parę razy popełnił wir-
tualne samobójstwo, zawsze w inny sposób, a prze-
cież wciąż żyje! Ktoś inny zaprotestował, twier-
dząc, że liczą się intencje gracza, który być może 
w realu też z takim pietyzmem dobierałby stryczek 
lub narzędzia tortur. Po tej wypowiedzi na sali 
zrobił się taki gwar, że przez dobrą chwilę nic nie 
mogłem zrozumieć, a krępowałem się tam wejść – 
chociaż może powinienem, bo mój Julek też gra 
w te głupie strzelanki. Zresztą czekałem na księdza 
Józefa, sądząc, że załatwia interesantów w biurze 
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parafialnym. Jednak nagle usłyszałem jego głos 
i w salce zaległa cisza.

– Drodzy państwo, gry to nie tylko zabawa! 
Zresztą, co to za zabawa w zabijanie? Pamiętajcie, 
proszę: piąte przykazanie „Nie zabijaj” obowiązu-
je wszędzie – i w realu, i w świecie wirtualnym. 
Nikt z państwa nie chce chyba wychować swoich 
pociech na morderców? A czym skorupka za mło-
du nasiąknie, tym na starość trąci, prawda?

– Nie chcę państwa straszyć – dodała prele-
gentka – ale czuję się w obowiązku poinformować, 
że wśród młodzieży pojawiła się właśnie nowa 
wersja gry wielopoziomowej „Nietoperz 60 plus”, 
której głównym wątkiem jest eutanazja. Gracz 
dobiera właściwe proporcje leków – jest to nazwa-
ne zadaniem z chemii, za dobre rozwiązanie są 
w grze przyznawane stosowne profity i punkty – 
i podaje je ciężko chorym w szpitalach, domach 
opieki, hospicjach itp., inkasując za to okrągłe 
sumki, za które z kolei rozbudowuje swoje labora-
torium i skuteczniej, taniej, szybciej unicestwia 
kolejnych ludzi; im bliższych graczowi, tym bar-
dziej kasa rośnie! Podkreślam, nie jest to gra przy-
rodnicza o poszukiwaniu nietoperzy w skalnych 
podziemiach i o poznawaniu ich zwyczajów. Za-
interesujcie się, drodzy państwo, tym, w co gra 
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wasz syn czy córka – we własnym interesie! Czy 
jesteście już w takim wieku, że nazywają was nie-
toperzami?

Spotkanie dobiegło końca, ksiądz Józef podzię-
kował pani doktor z Poradni Psychiatrii i Leczenia 
Uzależnień za konferencję, zebranym rodzicom – 
za przybycie i aktywny udział w dyskusji. A ja? Ja 
nie mogłem się ruszyć ani wydobyć głosu z gardła. 
Ksiądz Józef wyszedł na korytarz, jeszcze z kimś 
rozmawiał, a za chwilę podszedł do mnie zanie-
pokojony, mówiąc: 

– Co się stało, czemu pan doktor jest taki blady? 
To z przepracowania? W przyszłym tygodniu na 
spotkaniu rodziców dzieci pierwszokomunijnych 
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miał pan opowiedzieć, co Bóg zdziałał w pana 
życiu, jak je przemienił, jak pan Mu służy. Mo-
żemy to świadectwo przesunąć na następny raz. 
A może Julkowi się pogorszyło? Proszę się też nie 
przejmować tym sprawdzianem, przecież jest 
ministrantem i na pewno go zda w przyszłym  
tygodniu… 

Ksiądz Józef zasypał mnie pytaniami, ale 
w końcu umilkł. Wtedy wydusiłem z wysiłkiem:

– Proszę księdza, ja jeszcze nic złego nie zrobi-
łem, ale wolałbym to omówić w konfesjonale. Moje 
świadectwo nie byłoby już aktualne, bo Pana Boga 
zastąpił w moim sercu złoty bożek, który stał się 
miernikiem szczęścia i wartości mojego życia.

Boże! Jak to kasa może człowiekowi przestawić 
hierarchię wartości. I to lekarzowi, który przecież 
składał przysięgę Hipokratesa.

Trzaśnięcie drzwi wejściowych przerwało moje 
rozmyślania.

– Zosiu! Jestem! Chodź na chwilę do kuchni, 
bo przyszła ze mną nasza sąsiadka. Spotkałem ją 
na korytarzu, chciałaby pożyczyć kilo soli, mamy 
zapasową?

– Dobry wieczór, pani Zosiu! Co się stało, pani 
płakała? Jest pani chora, boli panią coś? – pani 
Nowakowa zasypała mnie pytaniami. – Może ja 
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przyjdę rano? Kiszę ogórki i zabrakło mi soli – 
tłumaczyła się gęsto.

– Ależ nie, już pani daję tę sól. A te wypieki 
i załzawione oczy to skutek… wartości dodanej 
do życia.

– Nie rozumiem – pani Nowakowa uśmiech-
nęła się do mnie z rozbrajającą szczerością.

– Dużo by mówić – westchnęłam z zadumą. – 
Teraz nie pora na to. Ale zapraszam serdecznie 
na jutrzejsze popołudnie, dobrze?

Pani Nowakowa przyniosła wspaniały sernik, 
ja poczęstowałam ją pysznymi malinami z ogrodu. 
Długo rozmawiałyśmy, też była bardzo przejęta 
usłyszanymi historiami. Gdy już właściwie się 
żegnała, nagle cofnęła się do pokoju i zapytała 
cichym, ale jednak stanowczym głosem, czy mo-
głaby opowiedzieć mi swoją historię, i zaraz się 
poprawiła:

– Nie tylko swoją. Może ten miły Paweł byłby też 
zainteresowany? Postaram się możliwie streszczać.

Nastawiłam więc nagrywanie w smartfonie…

•
Blisko dwadzieścia lat temu wyszłam za mąż 

za Henia, którego znałam praktycznie „od zawsze”. 
Razem bawiliśmy się w piaskownicy, którą tato 
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zrobił w ogrodzie, razem chodziliśmy do podsta-
wówki i do liceum, razem wyjechaliśmy do miasta 
na studia…

Jaka była nasza radość, gdy okazało się, że je-
stem w ciąży. Heniek szalał, dosłownie obsypywał 
mnie kwiatami… Minęły trzy miesiące, czułam się 
dobrze, pracowałam, byliśmy nawet na urlopie 
nad jeziorem. Ale na kolejnej wizycie kontrolnej 
lekarza zaniepokoiły moje wyniki badań krwi. 
Czegoś było za mało, czegoś za dużo. Gdy po paru 
dniach zrobiłam znów badanie – miałam zalece-
nie, żeby je powtórzyć, bo to może jest pomyłka? – 
wyniki były jeszcze gorsze.

– No bywa i tak – powiedziałam chyba dlatego, 
żeby zmartwionemu lekarzowi dodać otuchy. – 
Przepisze mi pan doktor jakieś leki i za parę dni 
będzie po kłopocie, prawda?

Dowiedziałam się jednak, że to nie jest grypa 
czy katar, ale coś o wiele, wiele gorszego. A leki, 
owszem, mogą trochę ulżyć i zmniejszyć objawy, 
ale bardzo zaszkodzą dziecku.

– Nawet może dojść do obumarcia płodu. Więc 
najlepiej byłoby… – tu lekarz zawiesił na moment 
głos – usunąć płód, póki jeszcze żyje, bo jak umrze, 
możemy nie zdążyć, wda się sepsa i pani leczenie 
diabli wezmą! Rozumiemy się? Proszę się zastano-
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wić, porozmawiać z ojcem dziecka. Czekam do 
czwartku. Bo im szybciej zacznie pani przyjmować 
leki, tym lepiej.

Wtedy powiedziałam, że nie musi czekać do 
czwartku, bo ja już wiem, co zrobię, nie muszę 
rozmawiać z mężem. Nie zabijemy naszego dzie-
cka!

Lekarz zrobił się czerwony na twarzy, widać 
było w nim wyraźne wzburzenie.

– Niech państwo jednak to przemyślą – zawołał.
– Nie ma takiej potrzeby! A pan, doktorze, niech 

tak prowadzi leczenie, aby dziecku nic się nie sta-
ło. Jego życie i zdrowie to dla nas największa war-
tość!

– No to będzie pani bardzo, bardzo cierpieć! 
Ostrzegam! Bardzo! A po porodzie? Ja nie daję 
żadnej gwarancji, że nie będzie wtedy za późno na 
terapię.

Kolejne miesiące ciąży były rzeczywiście bardzo 
trudne. Całymi dniami leżałam lub siedziałam 
w fotelu i przesuwałam paciorki różańca. Naj-
pierw z nudów, bo z bólu nie mogłam się na niczym 
skupić, potem z wiarą i nadzieją.

Bóle mi dokuczały straszliwie. Ale na szczęście 
dziecko rozwijało się prawidłowo. Poród też prze-
biegł książkowo. Wróciłam z córeczką do domu i… 
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trzeba było zarejestrować się na kolejną wizytę 
kontrolną, bóle mi już tak nie dokuczały, ale…

Robiłam różne specjalistyczne badania, kom-
pletowałam wyniki. Nie starałam się nawet ich 
interpretować. Pamiętam tylko zdziwiony wzrok 
znajomej laborantki, która wpisywała moje wyni-
ki badań do komputera i mimowolnie spojrzała 
na poprzednie zapisy.

– Niewiarygodne – szepnęła pod nosem.
Nogi się pode mną ugięły i świat mi zawirował!
– Jest aż tak źle? – wydusiłam przez ściśnięte 

gardło. Ale za odpowiedź musiało mi wystarczyć 
wskazanie na tabliczkę przykręconą na drzwiach 
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laboratorium: „Nie komentujemy wyników. Inter-
pretacja należy do lekarza prowadzącego”.

Trwało to wieczność. Komisja lekarska, na 
którą miałam się zgłosić w poniedziałek rano, 
najpierw analizowała historię ciąży i mojej cho-
roby oraz aktualne wyniki. Ale poprosiła mnie 
w końcu na badanie, po czym szef komisji oznajmił 
mi z rozbrajającą szczerością:

– Jest pani zupełnie zdrowa! Nie widziałem 
nigdy podobnego przypadku cofnięcia się wszyst-
kich objawów w takim krótkim czasie i to jeszcze 
bez farmakoterapii. Nie da się tego wytłumaczyć 
naukowo!

A jedna z lekarek nachyliła się w moją stronę 
i dodała:

– Niech pani dziękuje Bogu za to uzdrowienie!
W tym momencie w torebce pani Nowakowej 

zadzwoniła komórka.
– Haniu, to ty? Jak się cieszę. Skończyłaś już te 

praktyki? Tak? To kiedy przyjedziesz? Super! Do 
zobaczenia!

– Jak córce idzie na studiach? Chyba niedługo 
kończy? Taka piękna dziewczyna z niej wyrosła. 
To rzeczywiście dzięki pani decyzji i… męczeń-
stwu. Czytałam, że we Włoszech papież kanoni-
zował kobietę, która też nie chciała poddać się 
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leczeniu, aby nie zaszkodzić poczętemu dziecku. 
Aborcję również kategorycznie odrzucała. Dziew-
czynka urodziła się zdrowa, ale matka niestety 
zmarła, bo było za późno na terapię.

– Pani Zosiu! Znam tę historię! Ale męczeń-
stwo to za wielkie słowo dla mnie. Dzięki Bogu 
mogłam wychować Hanię. I wie pani, że ona pla-
nuje za dwa lata specjalizację z ginekologii i po-
łożnictwa?!

Następnego dnia zadzwoniłam do dyrektora 
z prośbą, aby skontaktował się ze mną Paweł. 
Powiedziałam, że mam nagranie kolejnej wspa-
niałej opowieści o tryumfie życia i miłości mat-
czynej! I o interwencji z góry…
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Remanenty rodzinne

Nie ma słodszych i silniejszych węzłów

nad węzły miłości rodzinnej.

Józef Ignacy Kraszewski

Zbliżała się kolejna Wigilia. Jak ten czas leci! 
Zadumałem się, patrząc przez okno na za-

marły grudniowy ogród. Boję się tej Wigilii! 
Uświadomiłem to sobie na nowo, wspominając 
ubiegłoroczne spotkanie całej naszej niemałej 
przecież rodziny. Odchorowałem tamtą Wigilię. 
Atmosfera przy suto zastawionym stole była nie 
do wytrzymania. Dziwię się, że biały opłatek, 
którym się łamaliśmy „dla tradycji”, nie zrobił się 
czarny jak węgiel…

Starałem się wypchnąć z pamięci wiele niemi-
łych szczegółów tamtej Wigilii, ale nie mogę za-
pomnieć słów apodyktycznej ciotki Frani, zacie-
trzewienia kłótliwego (z zasady!) Roberta, teścia 
mojego syna i jego kuzyna Karola, który ma bar-
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dzo oryginalne poglądy i nie znosi wprost tych, 
którzy mu się sprzeciwiają lub bronią swojego 
zdania na różne tematy, i wielu innych.

Wiem, że nie wszyscy muszą się lubić, a ideal-
na, zgodna rodzina nie istnieje. Jest to przecież 
zbiór różnych osobowości, problemów, kipiących 
emocji… Każda rodzina jest inna, jak linie papi-
larne, bo każdy w rodzinie ma prawo do auten-
tyczności.

No to już mam! – olśniło mnie nagle. Ja też 
będę autentyczny na najbliższej Wigilii. Przecież 
muszę ratować naszą rodzinę! Ma ona nieobli-
czalną wartość! Wiem, że dla wielu z nas! Tylko 
gdzieś ta prawda się nam zagubiła!

I tak właśnie rozpocząłem jako senior rodu 
tradycyjną przemowę przed uroczystą wieczerzą 
wigilijną. Tradycyjnie też poprzedziła ją modli-
twa, którą poprowadziła moja żona Ewa, ta sama 
od przeszło pięćdziesięciu lat. Podziękowałem 
wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie, bo tzw. 
frekwencja nad wyraz dopisała. Dwadzieścia 
cztery osoby to przecież niezły wynik!

– Moi drodzy! – powiedziałem ciepło, bo po 
moich ubiegłorocznych reminiscencjach sytuacja 
przy stole zrobiła się ponura i już się bałem, że 
skutek moich wspomnień nie będzie taki, jaki 
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powinien być! Ze spojrzeń wielu wywnioskowa-
łem, że są mile zaskoczeni, bo spodziewali się 
jakiejś ostrej reprymendy. – Tak, jesteście mi 
wszyscy bardzo drodzy! I naprawdę mi zależy, 
żebyśmy wyciągnęli wnioski z ubiegłorocznego 
spotkania. Byliśmy wówczas razem – jako jedna 
wielka maxi rodzina. Rodzina, której przecież nie 
można sobie wybrać, tak jak na przykład przyja-
ciół. Mówi się też, że z rodziną najlepiej wychodzi 
się na zdjęciu! Zdjęcie rodzinne też zrobimy, po 
pasterce. I bardzo bym pragnął, aby uśmiechy na 
twarzach były autentyczne. I będą takie, jeżeli 
spojrzycie na swoją rodzinę i zobaczycie, ile w niej 
szczęścia, dobra i o ile bylibyście ubożsi, gdyby jej 
nie było lub gdyby – jak czasem myślicie – była 
ona tak dobra jak ta czy tamta. Unikajcie, proszę, 
kategoryzacji zerojedynkowej typu: moja rodzina 
jest dobra, nie to, co tamta zła, lub odwrotnie. 
A jeżeli zobaczycie w niej jakieś zło, może niema-
łe, to pomyślcie: co mogę zrobić, żeby je naprawić. 
Spróbujcie też spojrzeć na swoich najbliższych 
jakby z boku, to też pomaga opanować przeszko-
dy subiektywizmu. Moi kochani! Za chwilę weź-
miemy w dłonie biały opłatek. Nie pozwólmy, aby 
pobrudził się złością, nienawiścią, zazdrością, 
brakiem przebaczenia… A po wieczerzy przy 
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dźwiękach kolęd zapraszam na refleksję o swojej 
rodzinie, swoim małżeństwie i o relacjach w na-
szej dużej rodzinie. I może ktoś z was chciałby się 
później podzielić swoimi przemyśleniami – tak 
na gorąco, bo zdaję sobie sprawę, że wiele prob-
lemów będzie wymagało czasu, rozmów i wspól-
nych ustaleń.

Minęła właśnie siedemnasta, więc naszej ro-
dzinnej tradycji rozpoczynania o tej porze Wigilii 
stało się zadość. Skinąłem na wnuka i za moment 
cały salon napełnił się silnym dźwiękiem kolędy 
„Bóg się rodzi, moc truchleje…”. Zauważyłem, że 
w czasie łamania się opłatkiem nikt nie wychodził 
z salonu na papieroska lub żeby pogłaskać swój 
smartfon, jak to wcześniej bywało. A prawdziwy 
powód był taki, żeby przeczekać i nie podać ręki 
tej czy tamtemu, bo… Może to dobry zwiastun 
zmian? – pomyślałem z nadzieją.

Piękne kolędy brzmiały też tym razem w czasie 
wieczerzy, żeby zapobiec ewentualnym słownym 
przepychankom. Ale na szczęście największy gwar 
panował w tej części salonu, gdzie siedzieli nasi 
milusińscy. Jak dzieciaki pięknie wyglądają w tych 
świątecznych strojach, są prawie nie do poznania. 
Dziewczynki w eleganckich sukienkach, chłopcy 
pod muchą. Dresy, dżinsy i adidasy zostały w sza-
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fach! No, może z jednym wyjątkiem. Maksymilian, 
syn mojej córki Gosi, przyszedł na Wigilię w dżin-
sach z celowymi dziurami na kolanach i w burej, 
jakby niedopranej bluzie. Długie tłustawe strąki 
na głowie, zakrywające mu niemal połowę twarzy, 
dopełniały stylu luzaka. Domyślałem się, jaką 
wojnę musiała stoczyć z nim Gosia, żeby chociaż 
przyszedł na Wigilię. Co do stroju przegrała z kre-
tesem!

Gdy tradycyjnie już około dwudziestej usied-
liśmy ponownie do stołu, żeby orzeźwić się kawą 
i dotrwać do pasterki, ku mojemu zaskoczeniu od 
razu znaleźli się chętni, aby podzielić się przynaj-
mniej częścią swoich przemyśleń.
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Pierwszy wstał mój wnuk Maksymilian. Ale 
jakże odmieniony! W śnieżnobiałej koszuli, gra-
natowych spodniach i popielatej eleganckiej ka-
mizelce, pod krawatem. Włosy, naprędce umyte, 
ułożyły się w całkiem ładną czuprynę. Podszedł 
do mamy, pocałował ją szarmancko w rękę i ła-
miącym się głosem powiedział:

– Bardzo cię przepraszam, mamo! Dzięki za 
to, że kochasz mnie i akceptujesz takiego, jaki 
jestem, też w tej bluzie i dziurawych portkach, że 
mnie nie potępiasz ani nie wykluczasz z rodziny. 
To mi powiedziałaś dzisiaj przed Wigilią. Ale 
potem widziałem, że ukradkiem płakałaś. I zro-
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biło mi się strasznie głupio! Bo też cię kocham, 
chociaż tego może za często nie okazuję, mamo!

Gosia nie kryła wzruszenia, tuląc w ramionach 
swego dorosłego (prawie!) syna…

Burza oklasków wyraźnie speszyła Maksa, ale 
po chwili uśmiechnął się szeroko. Oczy jakoś 
dziwnie mu błyszczały, ale może odbijały się 
w nich światełka z choinki?

– Zostańmy w naszej rodzinie – odezwała się 
po chwili Lena. – Jak wiecie, jestem teściową Gosi. 
Mieszkamy razem, a właściwie przez ścianę – 
w bliźniaku na sąsiedniej ulicy. Zaraz po ślubie 
podjęłam się prowadzenia domu. Gosia robiła 
specjalizację, Marek bardzo dużo pracował w kor-
poracji, ma i miał ambicje, aby szybko awansować. 
Po roku urodził się Maksiu, potem Ania i Seba-
stian. Mieliśmy sprzątaczkę i ogrodnika, potem 
nianię, a ja pełniłam rolę kucharki. I jak tak teraz 
myślę, to przez te moje obiady było w domu dużo 
zamętu, pretensji, nerwów… Dlaczego? Gotowa-
łam wyśmienicie! Moje potrawy to były istne 
dzieła sztuki, a do tego zdrowe i niskokaloryczne. 
Otóż nie w tym problem! Obiady planowałam na 
szesnastą. Tak młodzi uzgodnili, ale uzgodnienie 
to jedno, a rzeczywistość to drugie. Dodatkowy 
dyżur, przedłużający się zabieg, nagły wyjazd 
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w delegację, korek na drodze, kolejka przy kasie 
w markecie, wezwanie do szkoły, bo Maks pobił 
kolegę… Dzieci jadły obiady w szkole i w przed-
szkolu, a że chodziły do renomowanych prywat-
nych placówek, więc jedzenie było tam dobre. 
Marek często jadał służbowy lunch z kontrahen-
tami lub członkami zarządu firmy. A Gosia w te 
dni, co miała dyżury, otrzymywała obiad na od-
dziale. A ja robiłam awantury typu: „Nie cenicie 
mojej pracy, ja tu flaki sobie wypruwam dla was! 
A wy…!!!?”. Ta sytuacja przez lata bardzo mnie 
męczyła. Ale dopiero teraz, stosunkowo niedaw-
no, uświadomiłam sobie, że wcale nie chodziło 
mi o to, żeby rodzina miała dobre posiłki na czas, 
ale że nie chcę pozbyć się roli pani domu, która 
ustala plan dnia, menu, która jest tu najważniej-
sza! Zrobiło mi się głupio i delikatnie spróbowa-
łam o tym porozmawiać z Gosią i Markiem. 
Znalazłam ku temu pretekst – skierowanie do 
sanatorium. „I co wy zrobicie, biedaki, jak tyle 
tygodni mnie nie będzie?” – zapytałam podchwyt-
liwie. Ale zamiast jęków i rozterek, jak zorganizo-
wać na ten czas dom, wybuchła prawdziwa bom-
ba. Bo po grzecznej odpowiedzi: „Oczywiście, 
musisz pojechać, odpocząć, podleczyć kręgo-
słup…” okazało się, że jest im to BARDZO na rękę. 
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Bo już od bardzo dawna chcieli mi „wymówić”. 
Oni nie chcieli moich obiadków! Po każdym spóź-
nieniu mieli wyrzuty sumienia i jednocześnie 
czuli wciąż ogromną presję, żeby zdążyć, czuli się 
jak w pancerzu. Nie wolno przed szpitalem po-
rozmawiać z dawnym pacjentem, nie wolno zaje-
chać po drodze na ciekawą wystawę kwiatów, do 
salonu motoryzacyjnego na prezentację nowego 
modelu audi, na spacer do parku, bo trzeba jechać 
do domu. „A gdy już dojadę do domu” – wołała 
wtedy ze łzami w oczach Gosia – „to trzeba zaraz 
siadać do stołu, pomimo że głowa mi trzaska, że 
chciałabym najpierw wejść pod prysznic lub po 
prostu wtulić się w poduszkę pod ciepłym ple-
dem”. Rozmawialiśmy jeszcze długo, ale GRUBO 
za późno! Jak mogliśmy trwać w takiej trującej 
atmosferze tyle czasu? Nieprawdopodobne! Ale 
dzięki Bogu doszliśmy do porozumienia i relacje 
rodzinne, tak poważnie zachwiane, nie złamały 
się. Porzuciłam niechcianą przez młodych rolę. 
Stanęło na tym, że będę serwować obiady tylko 
w niedziele, i to nie we wszystkie. Młodzi muszą 
mieć przecież wolną rękę, gdy zechcą na przykład 
wyjechać za miasto, nad jezioro lub po prostu 
pójść po spacerze na pizzę!
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Gdy Lena zamilkła, w salonie zrobiła się kom-
pletna cisza. Wtedy moja żona zaintonowała: 
„Cicha noc, święta noc…”.

– Piękna kolęda – powiedziała, wstając, Kaśka, 
moja siostrzenica. – Nowo narodzony Jezus niesie 
odpuszczenie win. Kacper! – zwróciła się do swo-
jego męża siedzącego obok niej. – Wybacz mi, że 
tyle razy wykrzyczałam ci, że mnie wkurzasz, że 
nie rozumiałam tego, że i ty możesz mieć zły 
dzień, że poniosły cię emocje, że masz bardzo 
wyczerpującą pracę. Przepraszam cię za tę nie-
dawną awanturę. Poniosło mnie, gdy twój kolega 
z pracy opowiadał, jaki to z ciebie luzak i elegan-
cik, a w domu jesteś ponurakiem. Że nie dałam ci 
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zgody na chodzenie po domu w dresie i wytyka-
łam ci to przy lada okazji, a ty po prostu chciałeś 
być normalny, chociaż – niedoskonały. Kacper! 
Szóstego stycznia masz imieniny. W prezencie 
dostaniesz ode mnie… dres, który sam sobie wy-
bierzesz – dodała z rozbrajającym uśmiechem.

– A ja, jak wiecie, kochani, mieszkam sama od 
śmierci męża z moim synem Karolem – odezwa-
ła się z kolei moja bratowa Helena. – Jesteśmy 
więc teraz niepełną rodziną. Karol po rozwodzie 
wrócił do domu rodzinnego. Ale wiem, że właś-
ciwie nigdy nie powinien z niego wyjechać. On 
się nie nadaje do małżeństwa i to ja jestem temu 
winna. Byłam i jestem nadopiekuńcza! Karol przez 
pewien czas bronił się przed tym, był opryskliwy, 
gdy zwracałam mu uwagę, żeby nie wychodził bez 
rękawiczek lub czapki, gdy sprzątałam jego pokój, 
a on chciał poukładać swoje rzeczy inaczej, gdy 
wybierałam mu dziewczynę na bal maturalny. Ale 
w końcu przestał protestować. Jest znany z tego, 
że ma bardzo oryginalne poglądy i nie znosi sprze-
ciwu. Wiem, że podpadł wam wszystkim z tego 
powodu. Dlatego nie chciał dziś przyjść tu ze mną. 
Mówił, że przynajmniej odpocznie ode mnie! – tu 
rozpłakała się rozpaczliwie. – Czy ja mogę jeszcze 
coś zrobić? – pytała bezradnie. – Tak bym chcia-
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ła uratować nasze relacje! O Boże! Karol często 
mówił, jeszcze będąc na studiach, że bardzo 
chciałby założyć rodzinę, mieć dzieci.

Ciocia Frania, najstarsza w naszej rodzinie, 
jakby czekała, aż Helena skończy, i już zaczęła 
dawać jej dobre rady, co ma zrobić, tym swoim 
mocnym, apodyktycznym tonem nieznoszącym 
sprzeciwu. Ojej – i zapachniało awanturą! Zaraz 
przypomniałem sobie ubiegłoroczną Wigilię. 
Ciocia Frania zdominowała wtedy wszystkich, bez 
wyjątku. Bez przerwy wtrącała się, wygłaszała 
swoje zdanie, chociaż nikt jej nie chciał słuchać. 
Nie mogę dopuścić do kolejnej słownej przepy-
chanki. A już tak ładnie szło!

– Franiu, wiem, że masz dobre serce, że chciała-
byś wszystkim pomóc – zacząłem pojednawczo – 
ale może zostawisz coś do roboty Panu Bogu?

– Nie mów mi nic o Panu Bogu! – odezwała 
się natychmiast jakimś dziwnym, chrapliwym 
głosem. – A gdzie On był, gdy mój mąż umierał 
młodo? Ja zostałam sama z drobiazgiem. Musia-
łam być całe życie twarda, mocna i… ważna, bo 
inaczej inni by mnie zmietli z powierzchni ziemi!

– Jakby wuj Hipolit nie pił na umór, to z pew-
nością żyłby dłużej – odezwał się, chyba zbyt 
głośno, mój brat.
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– Tak, pił – potwierdziła smutno ciocia Fra-
nia. – Ale czy ktoś z rodziny mi wtedy pomógł? 
Wszyscy go potępili! A od naszej rodziny się od-
wrócili. Myślałam, że w rodzinie zawsze słowa 
„proszę o pomoc” zadziałają! A tak nie było. Ow-
szem, głodni i nadzy nie chodziliśmy, ale…

– Ale – wszedł jej w słowo mój brat – przecież 
załatwiłem wam kontakt do Anonimowych Alko-
holików, do psychologa do spraw rodziny, do 
kapłana prowadzącego duszpasterstwo osób uza-
leżnionych… Niektóre potrzeby można i trzeba 
zaspokajać poza rodziną!

– Ja zawsze uważałam, że brudów nie należy 
wynosić z domu!

– I to był błąd!
– Tak, ale zobaczyłam to zbyt późno! A teraz, 

gdy jestem stara, dzieci wyjechały za granicę, 
uprzykrzam wam życie. Czy mi wybaczycie?

Moja niezawodna w trudnych sytuacjach żona 
Ewa zaintonowała w tym momencie piękną kolę-
dę, śpiewaną przed laty przez Czerwone Gitary.

– A ja byłem przez całe życie zupełnie inny niż 
ciocia Frania – powiedział nieśmiało Grzegorz, 
mój syn. – Odzywałem się, nawet do mojej żony, 
bardzo sporadycznie, oczywiście w istotnych 
sprawach. Nie liczę tu rozmów w rodzaju „muszę 
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naprawić pralkę, kup jutro chleb i rogale…”. A gdy-
bym mówił o swoich kłopotach, problemach, 
gdybym nie pilnował złej zasady, że mężczyźni 
nie płaczą, ani nie krył zdenerwowania, bo nerwy 
w konserwy i na eksport, nie biegałbym teraz do 
psychiatry, moje małżeństwo nie wisiałoby na 
włosku.

– No, nie jest z naszą rodziną aż tak źle – włą-
czyła się synowa Sabinka. – Ja ostatnio ratuję 
sytuację, dużo myślę o naszej rodzinie. A modlę 
się szczególnie za teścia, żebym mogła go poko-
chać takiego, jaki jest! I wyszło mi, że najlepiej od 
razu odrzucać to, co uważam za zło, na przykład 
ciche dni, apodyktyczność, chwile kłótni, gniew, 
a szukać dobrych momentów, takich jak rytuał 
pieczenia pierniczków w Adwencie, wspieranie 
się w kryzysowych sytuacjach! Bo na teścia moż-
na zawsze liczyć, gdy się w domu coś popsuje – to 
złota rączka. Nikogo nie potępiać, rozciągnąć 
ramiona i wszystkich przygarnąć do rodziny. I gdy 
rozmawiałam z Grzegorzem w ubiegłą niedzielę, 
kreśliliśmy plan dalszego uzdrawiania naszej ro-
dziny. Gdy napadły mnie wątpliwości, na końcu 
Grzegorz powiedział: „Kto da radę, jak nie MY?”.

Burza oklasków zagłuszyła bicie zegara. Północ 
była już blisko. Na szczęście do kościoła nie było 
daleko…
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– Zbierajcie się! Pasterka jest za pół godziny! 
Trzeba podziękować Bogu za rozpoczęte rema-
nenty rodzinne i prosić o ich obfite owoce! I za to, 
że wiecie, jaką wielką wartością jest rodzina!
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O włos od spełnienia marzeń

Nie sztuka zostać ojcem,

sztuka nim być.

Eugeniusz Korkosz

Bękart, bękart! To określenie towarzyszyło 
mi w dzieciństwie niemal na każdym kroku! 

Nasza wioska nie należała do zbyt nowoczes-
nych. Panna z dzieckiem – to był wciąż powód  
do wyzwisk, wyśmiewania, obrzucania zgniłymi 
jabłkami…

Także mojej mamie dostawało się przed skle-
pem, kościołem, na przystanku PKS-u. A cóż ona 
była winna? Planowała przecież z moim ojcem 
ślub, już dali wtedy na zapowiedzi, wcześniej 
podpisali akt zawarcia małżeństwa w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, bo nie było wtedy jeszcze ślu-
bów konkordatowych. Zarezerwowana była re-
miza strażacka i świetny zespół muzyczny.
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Wieczór kawalerski koledzy mojego ojca zor-
ganizowali trochę nietypowo, bo parę tygodni 
przed ślubem. Kilku z nich wyjeżdżało do pracy 
na odległą budowę i nie chcieli podarować sobie 
takiej imprezy.

Mama opowiadała, że nad ranem ojciec, pijany 
w sztok, wszedł przez uchylone okno do jej poko-
ju i nie zachował czystości przedmałżeńskiej, 
używając przy tym przemocy. W konfrontacji 
z rosłym i podnieconym mężczyzną, który chciał 
się wykazać przed kolegami swoją męskością, 
mama nie miała żadnych szans. Jej rodzice wyje-
chali skoro świt na pole, bo był to czas żniw, więc 
nikt nie słyszał, jak krzyczy.

Gdy za pewien czas okazało się, że mama jest 
w stanie błogosławionym, ojciec ulotnił się – 
przepadł jak kamień w wodę… Mama nie wiedzia-
ła, gdzie go szukać, nie znała jeszcze nikogo z jego 
rodziny poza matką, z którą się nie kontaktował.

Wychowywali mnie dziadkowie, bo mama 
dużo pracowała w szwalni, w pobliskim mieście. 
Gdy miałem siedem lat, zginęła tragicznie pod 
kołami samochodu, który prowadził nietrzeźwy 
kierowca. Wkrótce zmarła też babcia, a dziadek 
z racji wielu chorób nie mógł się już dalej mną 
opiekować.
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Trafiłem więc do bidula, to koszmarny okres 
w moim życiu. Byłem tam nowy, inne dzieciaki 
wybrały więc sobie właśnie mnie na „rekruta”, 
którego trzeba nauczyć, jak żyć, jak się bronić i jak 
bić…

Wchodząc w dorosłe życie, marzyłem o zało-
żeniu rodziny. Rodziny nic mi nie przysłaniało, 
była w moich pragnieniach świętością, największą 
wartością.

Nie miałem żadnych wzorców, nie bywałem 
u krewnych czy też u rodzin kolegów. Moja wie-
dza opierała się więc na filmach i książkach. Jakże 
była skrzywiona i niedoskonała, okazało się bar-
dzo szybko.
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Poznałem Bogusię na domówce sylwestrowej 
u Emila z bidula. Dzięki sponsorowi domu dzie-
cka gdy skończyłem osiemnaście lat, otrzymałem 
małą kawalerkę na samodzielną drogę życia. Emil 
odziedziczył wraz z siostrą Kasią piękną willę po 
dziadkach, miał więc odpowiednie warunki na 
zorganizowanie dużej zabawy.

Gdy tylko spojrzałem na Bogusię, znajomą 
Emila, a ona pięknie się uśmiechnęła, coś między 
nami zaiskrzyło! Przetańczyliśmy całą noc, cho-
ciaż tancerz był ze mnie mierny. Przy noworocz-
nym toaście miałem już pewność, że Bogusia 
natychmiast zostanie moją żoną! Widziałem kie-
dyś film o miłości od pierwszego wejrzenia.

Ale scenariusz mojego życia nie był taki prosty. 
Musiałem jeszcze czekać przez wiele miesięcy, bo 
gdy po tygodniu naszej znajomości chciałem pójść 
do jej rodziców i oficjalnie się oświadczyć, to Bo-
gusia roztropnie powstrzymała moje zapędy. 
Podczas długich spacerów tłumaczyła mi, że po-
winniśmy się bliżej poznać, porozmawiać o swo-
jej przeszłości i o marzeniach, że małżeństwo to 
zadanie, jakie stawia przed nami Bóg, i musimy 
być pewni, że je dobrze wykonamy!

Nasze wzajemne zauroczenie trwało i to było 
moją nadzieją, że zdołam pokonać tę przepaść, te 
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wielkie różnice, jakie się między nami odkrywały. 
Naszą odmienność najbardziej widzieli rodzice 
Bogusi, których poznałem wkrótce po pamiętnym 
sylwestrze. Zwłaszcza moja przyszła teściowa była 
do mnie sceptycznie nastawiona.

– Bogusiu! Przecież on nie ma wyższego wy-
kształcenia, a ty rozpoczynasz właśnie karierę 
naukowca. Moim zdaniem on nie ma żadnych 
oszczędności, wygląda na biedaka. A jego kinder-
sztuba? Nie razi cię jego zachowanie, słownictwo, 
strój nieodpowiedni do sytuacji? A gdy przyniósł 
mi na pierwszą wizytę bukiet chryzantem? To on 
nie wie, że to kwiaty cmentarne? Z grzeczności 
wstrzymałam się wtedy z komentarzem: „Chcesz 
mnie, chłopcze, już wysłać na tamten świat?”. 
A czy on chociaż jest ochrzczony, wierzący? Bo 
tylko na ślub cywilny na pewno się z ojcem nie 
zgodzimy!

Bogusia delikatnie powtarzała mi te rozmo-
wy, choć czasem była jednak szczera aż do bólu. 
Rozumiała, że moje dzieciństwo, środowisko, 
w którym się wychowywałem, było diametral-
nie inne niż jej. Wstydziłem się, przepraszałem, 
targały mną wątpliwości, ale miłość i prawda, że 
w rodzinie siła, dawały mi potężną motywację do 
działania.
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Będąc jeszcze w bidulu, skończyłem Techni-
kum Informatyki i bez trudu dostałem pracę jako 
grafik komputerowy w firmie zajmującej się re-
klamą. Przynajmniej mój zawód został przez ro-
dziców Bogusi zaakceptowany, bo „nowoczesny, 
przyszłościowy”.

W Internecie znalazłem informację, że poli-
technika uruchamia studia na kierunku zgodnym 
z moimi zainteresowaniami już od marca, czyli 
od semestru letniego. Złożyłem dokumenty i zo-
stałem przyjęty! Poważnie zapunktowałem u przy-
szłych teściów. Również tym, że moje zarobki nie 
należały do niskich, jak sobie wyobrażali, a poza 
tym miałem dodatkowe wpływy, bo udzielałem 
korepetycji z matematyki i informatyki.

Odnośnie do drobiazgów, ale ważnych, to Bo-
gusia radziła mi podczas zakupów, kupiliśmy 
ostatnio elegancką kurtkę, funkcjonalną bluzę 
i nowe spodnie. Przekonała mnie, że dobrze wy-
glądam w jasnych, pastelowych ciuchach, a nie 
w buro-czarnych, w których dotąd – jej zda-
niem – wyglądałem smutno i szaro. Na szczęście 
na pamiętnym sylwestrze miałem na sobie błękit-
ną koszulę (pożyczoną od Emila).

A co do słownictwa i zachowania, Bogusia 
przyrzekła mi, że natychmiast będzie reagować, 
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gdy mi się coś wymsknie po staremu, ja też stara-
łem się maksymalnie pilnować.

Przyszła wiosna i czas długich spacerów, roz-
mów, planów na przyszłość, a później piękne, 
upalne lato. Bogusia miała już wolne, gdy skoń-
czyła się sesja na uniwersytecie, ja dostałem dwa 
tygodnie urlopu. Zarezerwowałem dwa pokoje 
w pensjonacie Bursztyn i tato Bogusi zawiózł nas 
nad morze. Tak, dwa pokoje, bo Bogusia nie za-
mierzała mieszkać ze mną przed ślubem. Był to 
jej mocny warunek przed wyjazdem. Wydało mi 
się to takie staromodne, niedzisiejsze, ale posta-
nowiłem sobie mocno, że uszanuję jej wolę.

Nie było mi łatwo. Chyba o drugiej nocy, gdy 
nie mogłem spać i wyszedłem trochę się przewie-
trzyć, z wrażenia aż przystanąłem, bo okno w po-
koju Bogusi było uchylone! Niewysoki parter nie 
sprawiał mi, młodemu chłopakowi, żadnego prob-
lemu. Postawiłem już nogę na ozdobnej donicy 
z pelargonią, złapałem się parapetu – i w tym 
momencie zobaczyłem jak na filmie podobną 
sytuację sprzed lat, znaną z opowiadań babci, 
czyli to, co przydarzyło się mojej mamie… I usły-
szałem za plecami to słowo, które prześladowało 
mnie przez całe dzieciństwo: bękart! Za mną jed-
nak nikogo nie było…
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Rano, jeszcze przed śniadaniem, z wypiekami 
wstydu na twarzy opowiedziałem o wszystkim 
Bogusi. Do końca urlopu dużo rozmawialiśmy 
o darze małżeństwa i rodziny, o wzajemnym za-
ufaniu, o poszanowaniu praw każdego z małżon-
ków, o tym, że miłość niejedno ma imię… O sa-
kramencie małżeństwa, o wierze i Bogu. W tym 
obszarze moja wiedza i moja wiara okazywały się, 
mówiąc delikatnie, niewystarczające!

Ślub zaplanowaliśmy na święta Bożego Naro-
dzenia. Rodzice Bogusi zaakceptowali nasz ter-
min, a mama stwierdziła, że przygotowania trze-
ba zacząć zaraz! Bo to wielkie przedsięwzięcie 
organizacyjno-logistyczne. Na pierwszy ogień 
poszła… lista gości weselnych. Zrobiła ją błyska-
wicznie, pewnie już ją układała dużo wcześniej. 
Przecież swoją rodzinę znała, a ja jej nie znam…

Pamiętam, że był późny wieczór. Siedzieliśmy 
jeszcze na plaży w wolnym o tej porze koszu. Było 
bardzo cicho, spokojne morze lekko tylko odbija-
ło rytmicznie od brzegu. Wtedy piknął SMS 
w Bogusi smartfonie: „Przeczytajcie listę gości, 
czy ją akceptujecie? Pozdrawiamy serdecznie – 
rodzice. Bogumiła Krzyżowska i Jakub Goniec-
polski – Młoda Para” – zaczęła czytać Bogusia. 
„Alina i Wojciech Krzyżowscy – rodzice…”.
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– Poczekaj! Mama się pomyliła, trzeba to od 
razu sprostować, bo jak tak puści się do drukarni, 
to będzie afera. Przecież ja nie nazywam się Go-
niecpolski, ale Koniecpolski – roześmiałem się.

– No coś ty, dobrze, że i ja się tego dowiedzia-
łam przed ślubem – zawołała Bogusia. – Przecież 
tak się przedstawiłeś jak przyszedłeś pierwszy raz 
do moich rodziców z tymi nieszczęsnymi chry-
zantemami, pamiętasz?

– Pamiętam te chryzantemy, nie musisz mi tej 
gafy przypominać. Ale może z przejęcia i stresu 
rzeczywiście niewyraźnie wymówiłem swoje na-
zwisko! Potem przecież mówiliście do mnie wszy-
scy: Kuba!

Ale Bogusia już mnie nie słuchała, tylko ner-
wowo zaczęła przesuwać na smartfonie listę gości 
i za moment pokazała mi ekran, na którym wid-
niało nazwisko: Koniecpolski Tomasz!

– Kubusiu! Opowiadałeś mi swoje dzieje 
i wiem, że nie znałeś swojego ojca, ale nosisz jego 
nazwisko. Czy on ma na imię Tomasz? Masz to 
przecież w dokumentach, prawda?

– Tak, mój ojciec to Tomasz Koniecpolski. Ale 
czy to ta sama osoba? Przecież i nazwiska, i imio-
na ludzi powtarzają się wielokrotnie. Wystarczy 
wziąć książkę telefoniczną. Kiedyś szukałem kon-
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taktu z dawnymi sąsiadami dziadków, którzy 
nazywali się Wiśniewscy, ludzi o takich danych 
było na pięć stron! A kto to w ogóle jest?

– To jest mamy kuzyn, czyli mój wujek i jed-
nocześnie ojciec chrzestny, zresztą bardzo sym-
patyczny. Mama jest z domu Koniecpolska, ma 
dużą rodzinę w przeciwieństwie do ojca, który 
jest jedynakiem. Wujek Tomasz ma żonę Alinę 
i dwie córki bliźniaczki – Zuzię i Julkę. Myślisz, 
że to może być ON? Czy to zbieżność nazwiska 
i imienia? O Boże! Jeżeli on jest moim krewnym, 
to może być przeszkodą w naszym ślubie.

– Bogusiu! Nie zamartwiaj się, to dalekie po-
krewieństwo. Ale gdy twoi rodzice dowiedzą się, 
że jestem Koniecpolski, to może coś się wyjaśni. 
Może znają historię z młodości twojego wuja?

– Wujek ostatnio opowiadał, że kupił mały 
domek na wsi, bo dzieciństwo i młodość spędził 
na wsi, ty też pochodzisz ze wsi, prawda?

– Tak, dobrze pamiętasz moją smutną historię. 
Jeżeli to jest rzeczywiście mój ojciec, to… co bę-
dzie? Jak zareaguje na mój widok, co powiedzą 
jego bliscy, żona, dzieci? Przecież pewnie nic 
o mnie nie wiedzą? Może nic nie sprawdzać, nie 
robić testów genetycznych, przejść nad tym przy-
padkiem do porządku dziennego? A z drugiej 
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strony? Boże! Ja mam rodzinę! Mam ojca, przy-
rodnie rodzeństwo! Ojciec będzie na moim ślubie! 
To piękne Bogusiu! A gdzie teraz mieszka twój 
wujek? Chyba będę musiał dyskretnie zrobić 
pierwszy krok. Zachowajmy na razie w tajemnicy 
moje nazwisko, dobrze? Potwierdź mamie, że lista 
jest OK. Muszę to jakoś ogarnąć i nastawić się 
psychicznie na dwie odpowiedzi na tę zagadkę – 
czy to mój ojciec, czy nie.

– Kubuś! Wuj Tomasz jest od kilku miesięcy 
na morzu. Pracuje jako kucharz na dużym wy-
cieczkowcu pływającym po Morzu Śródziemnym. 
Z tego, co wiem, ma wrócić we wrześniu. Masz 
więc czas na określenie strategii – co robić, bo to 
przecież nie jest rozmowa na telefon czy Skype’a. 
A mieszka w podobnym domu jak nasz, dwie 
przecznice dalej.

– A dokładniej? – zapytałem przez ściśnięte 
gardło.

– Powiem ci, ale proszę, nie rób nic w emo-
cjach. Wuj na pewno zadzwoni do mamy, jak 
wróci, bo zawsze tak robił. Mieszka na Sosnowej 
siedem.

– A wiesz, jaki to wycieczkowiec? Może w In-
ternecie będą zdjęcia załogi? Bogusiu! Nie mówi-
łem ci, że ja mam jedną fotografię sprzed lat, na 
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której są moja mama i ojciec. Dostałem ją od 
dziadka, gdy wyjeżdżałem do bidula. Chwaliłem 
się tym zdjęciem, bo niektóre dzieciaki wcale nie 
miały rodziców.

Bogusia znalazła błyskawicznie w Internecie 
zdjęcia statku Santa Monica i szefa kuchni. Mak-
symalnie powiększyła zdjęcie wuja i spojrzała na 
mnie, szukając podobieństwa. Ja kliknąłem na 
zdjęcie rodziców i… nic. Przecież przez przeszło 
dwadzieścia lat człowiek się zmienia.

Rodzina, rodzina! Bogusia nieśmiało podpyty-
wała mnie, czy przebaczyłem ojcu to, że zostawił 
mamę i zniknął z mojego życia. Odpowiedziałem: 

– Nie wiem…
Po powrocie z urlopu pobiegłem na Sosnową 

i zaczaiłem się za wysoką sosną w pobliżu domu 
numer 7. Nie wiem, czego się spodziewałem. 
Przecież ojciec był daleko. Może chciałem zoba-
czyć dom, gdzie mieszka, może moje siostry 
przyrodnie, chociaż ich zdjęcia Bogusia już mi 
pokazała.

Co ja wyrabiam – myślałem chwilami. Przecież 
to mogą być zupełnie obcy ludzie! Ale intuicja 
mówiła mi, że to jest mój ojciec! Takie było też 
pragnienie mojego serca.
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Dokładnie 15 września wuj Tomasz zadzwonił 
i wiedząc o planowanym ślubie swojej chrześ-
niaczki, zaprosił Bogusię z narzeczonym do siebie 
na niedzielny obiad. Wpadłem w popłoch! Jak się 
tam zachować? Jak się zwracać do gospodarzy – 
per pan, pani czy wujku, ciociu? Po długich dys-
kusjach z Bogusią stanęło na tym ostatnim. 
Wkrótce będziemy przecież rodziną.

Starałem się zachowywać względnie normalnie 
i swobodnie. Rozmawialiśmy o ślubie, weselu, 
o naszej pracy. Gdy powiedziałem, że jestem in-
formatykiem, Zuzia i Julka od razu zaciągnęły 
mnie do swoich pokoi i poprosiły o pomoc przy 
rozwiązaniu zadań z informatyki. Dziewczyny tak 
na oko mogły mieć piętnaście, szesnaście lat. 
Również wuj Tomasz podpytał mnie o system 
interaktywnego menu, które zamierzał zainstalo-
wać na statku w kolejnym rejsie. Ciocia Alina 
i Bogusia plotkowały o jakichś swoich babskich 
sprawach. Na podwieczorek usiedliśmy na tarasie 
i jeszcze długo rozmawialiśmy. Pierwsze lody 
zostały przełamane! Bardzo miła rodzina!

Gdy mrugnąłem na Bogusię, że już czas na nas, 
wuj stwierdził, że zrobiło mu się zimno, bo ostat-
nio przebywał w ciepłych krajach, a chciał nam 
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jeszcze pokazać zdjęcia wykwintnych potraw, 
które serwuje na statku.

– Może coś z tego zamówicie na swoje wesele? 
Bogusiu, podrzuć mi, proszę, mój blezer, taki 
granatowy, leży gdzieś w salonie.

Byłem bliżej drzwi tarasowych, więc podnio-
słem się szybciej od Bogusi, która zaraz przesłała 
mi piękny, pochwalny uśmiech. Blezer leżał na 
pufie obok kominka. Chwyciłem go automatycz-
nie i… nagle zobaczyłem, że na kołnierzu leży 
długi, szpakowaty włos wuja. Prędko schowałem 
go do etui smartfonu…

Znajoma laborantka zadzwoniła w środę po 
południu.

– Test wykazał całkowitą zgodność genetyczną 
przedstawionych materiałów – usłyszałem i aż 
usiadłem z wrażenia.

I co dalej?
Pod pretekstem ustalenia szczegółów zamó-

wienia systemu informatycznego menu umówi-
łem się z wujem Tomaszem na sobotę. Bogusia 
wzięła ciocię Alinę z dziewczynami na lody i do 
galerii, żeby pobuszować po butikach z ciuchami. 
Mogliśmy więc spokojnie porozmawiać, nie tylko 
o informatyce…
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W prezencie ślubnym od ojca dostałem samo-
chód – najnowszy model audi. Do kierownicy 
przymocowana była kartka:

„Mojemu synowi – niech ten samochód zre-
kompensuje choć w części to, że nigdy nie dostał 
ode mnie żadnej zabawki ani roweru, ani… miło-
ści! Kocham cię, Jakub! Dobrze, że jesteś! – Twój 
ojciec – Tomasz”.
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Ach, co to był za ślub i…!

Roztropność u męża

i cierpliwość u żony

wnoszą szczęście do domu.

Feliks Feldheim

Majka, zobacz! Dostaliśmy zaproszenie na 
ślub Ani i Wojtka. Coś podobnego! Chyba 

ze trzy lata mieszkają już razem, a teraz ślub. I to 
kościelny?

– Damian! A ja im zazdroszczę, że się w koń-
cu zdecydowali. Super! A my tak stale będziemy 
żyć na kocią łapę? – zapytała Majka z nutą żalu 
w głosie.

– Oj, Majka! Tyle razy o tym rozmawialiśmy. 
Teraz lepiej zastanówmy się, jaki prezent kupimy. 
Bo przecież nie wypada pójść z pustymi rękami. 
Najlepiej zadzwonię do Wojtka i zapytam, czego 
potrzebują, bo chyba żelazko i garnki już mają.
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Stanęło na tym, że Ania marzy o jakiejś gustow-
nej grafice lub akwareli, najlepiej z motywem 
kwiatowym, na ścianę w sypialni.

Z pięknie opakowanym prezentem poszliśmy 
na uroczystość zaślubin. Para młoda wyglądała 
zjawiskowo, mury wiekowego kościoła pięknie 
kontrastowały z mnóstwem kwiatów, którymi 
przybrane były ołtarz i ławki, w których zasiadło 
tak na oko z pięćdziesiąt osób. Bardzo, bardzo 
dawno nie byliśmy w kościele (tak wyszło…), 
dlatego bezpiecznie usiedliśmy w ostatniej ławce, 
żeby raczej obserwować całe nabożeństwo niż 
w nim aktywnie uczestniczyć. Kiedy wstać, kiedy 
usiąść czy uklęknąć, co odpowiedzieć w czasie 
Mszy? To umknęło nam przez lata z pamięci. 
Zauważyłem, że nie my jedni przyjęliśmy taką 
strategię. Niektórzy stali nawet pod chórem lub 
na schodach kościoła, wcale nie z powodu tłoku.

Nagle zabrzmiały organy i Ania pod rękę 
z Wojtkiem, poprzedzani przez księdza, ruszyli 
w stronę ołtarza. Czułem się jak w kinie na jakimś 
romansie, który się dobrze kończy!

Słońce widocznie wyszło zza chmur i przebi-
jało się do wnętrza przez różnokolorowe witraże 
z postaciami, chyba jakichś świętych, bo wokół 
głów mieli aureole. Profesjonalne nagłośnienie 
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pozwalało usłyszeć nawet cichy szept i westchnie-
nie Ani, która przytuliła się do Wojtka ze słowami:

– Kocham cię! 
Tekst przysięgi oboje wypowiedzieli pewnie 

i głośno:
– Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość mał-

żeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci…
Fragmenty uroczystości nagrywałem dyskret-

nie na smartfonie. Po co? Właściwie nie wiem… 
A może i w moim sercu zrodziło się pragnienie, 
aby tak właśnie przypieczętować nasz związek? 
A wtedy taka podpowiastka będzie jak znalazł. 
Ale to pewnie jeszcze pieśń przyszłości.
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Młodzi nie organizowali wesela, tylko uroczy-
stą kolację dla świadków i najbliższej rodziny, bo 
na piątą rano mieli już zarezerwowane bilety na 
samolot do Włoch, gdzie czekał ich tradycyjny 
miesiąc miodowy. No, niekoniecznie miesiąc, bo 
tylko dwanaście dni, i czy miodowy po trzech 
wspólnie przeżytych latach – to już inna sprawa. 
Oficjalnie mówili, że to po prostu urlop. Obieca-
li, że po powrocie zaproszą grono przyjaciół na 
spotkanie poślubne, coś á la poprawiny, na dział-
kę rodziców Ani na obrzeżach miasta. I tak zro-
bili.

Gdy tam jechaliśmy, włączyłem nagranie ze 
ślubu, aby wejść w temat i atmosferę tamtego dnia. 
Marsz Mendelssohna i przepiękne Ave Maria 
odegrane na skrzypcach wypełniły wnętrze samo-
chodu. Majka, widocznie przejęta i zasłuchana, 
poprosiła: 

– Puść jeszcze raz. 
Coś jednak poszło nie tak, bo odtwarzacz nag-

le zatrzeszczał i zaczął w kółko emitować słowa: 
„… miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz 
że cię nie opuszczę…” i znów: „… miłość…”.

Nim zajechaliśmy na działkę, wysłuchaliśmy 
tego co najmniej kilkanaście razy! Wkurzyłem się, 
że nie mogę poradzić sobie z tą elektroniką, 
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i w którymś momencie spotkania opowiedziałem, 
co się zdarzyło w czasie podróży.

– Widocznie musicie dobrze przemyśleć, czy 
jesteście gotowi wypowiedzieć te słowa – skwito-
wał ze znawstwem Wojtek. – Ja mam to za sobą 
i wiem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby 
dotrzymać tej przysięgi! Zresztą, urwało wam 
z nagrania jeszcze bardzo istotny koniec.

– „Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogą-
cy w Trójcy Jedyny i wszyscy święci!” – wyrecy-
towała bez mrugnięcia okiem Ania. – W takim 
„Towarzystwie” będzie wam łatwiej!

Wracając, profilaktycznie nie włączyłem od-
twarzacza. Prawie nie rozmawialiśmy. Tylko 
Majka jakimś takim stłumionym głosem zapytała 
w pewnym momencie, czy byłbym w stanie do-
chować takiej przysięgi.

– No coś ty, jeżeli w ogóle, to na pewno nie 
całej! Majka, miłość jak na razie czuję do ciebie, 
więc chyba z tym nie byłoby problemu. Spraw-
dzam się w łóżku, prawda? Uczciwość małżeńska? 
Bo ja wiem? Może tu chodzi o jakieś finansowe 
sprawy? Żeby nie oszukiwać, sprawiedliwie dzie-
lić kasę? Ale tyle forsy, co my mamy, to chyba nie 
podpada pod tę uczciwość, szkoda gadać. A jak 
się dorobimy porządnych pieniędzy? Są podobno 
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jakieś prawne kruczki, żeby wyjść na swoje, inter-
cyza czy jakoś tak? Ale najgorzej byłoby z tą wier-
nością i życiem razem aż do śmierci. Czy to 
w ogóle jest możliwe?

Nagle zza zakrętu wyskoczył prosto na nas 
potężny tir i tylko dlatego, że mój siódmy zmysł 
kierowcy zadziałał błyskawicznie, uniknęliśmy 
czołowego zderzenia, a pewnie i… śmierci!

Nie wróciliśmy już w czasie jazdy do rozważań 
o wierności. Majka cicho szlochała, ale to pewnie 
dlatego, że przestraszyła się tira. W domu od razu 
położyłem się i zasnąłem kamiennym snem. Mu-
siałem odreagować ten potworny drogowy stres! 
Majka zwlekała z pójściem do sypialni, coś tam 
marudziła, że boli ją brzuch, chyba ta tłusta go-
lonka z grilla jej zaszkodziła, że zaraz przyjdzie, 
tylko napije się jeszcze gorącej herbaty.

Gdy rano otworzyłem oczy, Majki obok nie 
było. Na jej poduszce leżała kartka:

„Nie szukaj mnie, nie możemy być razem! 
Twoje słowa o wierności, miłości, uczciwości 
przeraziły mnie. A nawet jeżeli dla świętego spo-
koju czy też dla pozoru staniesz ze mną przy oł-
tarzu, to… Zabrałam najpotrzebniejsze rzeczy, 
laptopa ci zostawiłam, klucze pod wycieraczką – 
Majka”.
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Natychmiast oprzytomniałem. Klucze rzeczy-
wiście leżały za drzwiami. W szafie nie było pod-
ręcznej torby, a w przedpokoju – jej torebki, 
która zawsze tam wisiała… Zawsze! Dokładniej – 
od trzech lat, kiedy Majka wprowadziła się do 
mnie. Po co zresztą ja to wszystko sprawdzam? 
Przecież napisała – czarno na białym!

Telefonu oczywiście nie odbierała. Napisałem 
długiego SMS-a, że czekam, że przemyślałem 
swoje słowa, że się poprawię, że kocham ją i nie 
wyobrażam sobie życia bez niej itd. Ale nie odpo-
wiedziała… Wysłałem go ponownie i jeszcze raz, 
i jeszcze…
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Zadzwoniłem w parę miejsc, do których we-
dług mnie mogłaby pójść, ale nic nie wskórałem. 
Zresztą, nawet jakby była u rodziców czy u którejś 
z koleżanek, do której miałem telefon, to i tak 
pewnie prosiła, żeby nie mówić mi, że tam jest. 
To bez sensu! A może napiszę do niej maila? Jutro 
gdy zacznie pracę, otworzy pocztę, może ochłonie 
do tego czasu i inaczej spojrzy na sprawę?

Ale komórka mi padła. Podłączyłem więc ła-
dowarkę i otworzyłem pokrywę laptopa. Chyba 
Majka coś sprawdzała przed wyjściem, bo był 
w trybie czuwania i za moment na ekranie poja-
wiła się uśmiechnięta dziewczyna trzymająca za 
rękę równie rozradowanego chłopaka. Była to 
strona www.nmr.pl. Odruchowo kliknąłem w link 
i pojawiła się pełna nazwa portalu: „Narzeczeń-
stwo – Małżeństwo – Rodzina”. To chyba takie PS  
do kartki, którą Majka zostawiła na poduszce – 
pomyślałem. No cóż, może ona daje mi tym szan-
sę na zmianę poglądów? Nadzieja wstąpiła we 
mnie, więc zrobiłem sobie kawę i zacząłem prze-
glądać zawartość portalu.

Było tam sporo konferencji na różne małżeń-
sko-rodzinne tematy, odnośniki do ciekawych, jak 
reklamowano, publikacji, galeria zdjęć ślubnych, 
fotki i wideo z rodzinnych wakacji, świąt, urodzin, 
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imienin itp., kolekcja uroczych bobasów, takich 
zaraz po urodzeniu i trochę większych…

Po kwadransie miałem niezły miszmasz w gło-
wie. Chciałem odsłuchać jakąś konferencję, ale 
zniechęciłem się po paru zdaniach. Okazało się, 
że wygłasza ją jakiś biskup czy kardynał. Co taki 
ktoś może wiedzieć o dziewczynach, o miłości, 
wierności – jeśli żyje w innym świecie i do tego 
jeszcze w celibacie? Już chciałem wyłączyć laptop, 
ale spojrzałem jeszcze na zakładkę „Świadectwa”. 
Ciekawe, co to jest? Ktoś wystawia stopnie narze-
czonym, żonie, mężowi, dzieciakom? Może są 
i takie świadectwa z czerwonym paskiem? Szóst-
ka za miłość, piątka za wierność? – myślałem 
z nutką ironii.

Ale zawartość tej zakładki okazała się całkiem 
inna! Zorientowałem się już po pobieżnej lekturze 
tekstów, że osoby, które się wypowiadają, świad-
czą o swojej wzajemnej miłości, przechodzącej 
często potężne burze z piorunami, o zagrożonej 
wierności i sposobach skutecznej jej obrony, 
o uczciwości małżeńskiej, która wcale nie ograni-
cza się do finansów… Można powiedzieć – zwykłe 
ludzkie sprawy! Może z lektury tych świadectw 
wypłynie jakieś dobro dla NAS? Nie mogę jeszcze 
inaczej myśleć i Majce i o sobie…
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•
Jestem Mietek, a moja żona ma na imię Barba-

ra. Razem studiowaliśmy. Chodziliśmy ze sobą 
przeszło rok, w same walentynki oświadczyłem się 
Basi i zostałem przyjęty! Przyszli teściowie też 
mnie polubili, chociaż właściwie mało mnie znali, 
widywaliśmy się bowiem tylko od święta.

Narzeczeństwo to był wspaniały czas. Byłem 
zauroczony Basią (i z wzajemnością), o mało nie 
zawaliłem studiów, bo nie nauka była mi w głowie. 
A gdy nawet siadaliśmy razem do książek, to nie 
mogłem się skupić za żadne skarby. Wystarczyło, 
że spojrzałem jej w oczy i już byłem „ugotowany”. 
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To była wielka miłość, miłość od pierwszego wej-
rzenia. I gdy w kościele mówiłem: „Ślubuję ci mi-
łość…”, byłem pewien, że z dotrzymaniem tej przy-
sięgi nie będzie problemu.

Może na początku życie małżeńskie nie różniło 
się zbytnio od okresu narzeczeństwa. Seks nadal 
sprawiał nam radość, kończyliśmy studia, znaleź-
liśmy dobrą pracę w tej samej firmie. Urządzali-
śmy kupione na kredyt mieszkanie. I właśnie 
wtedy chyba po raz pierwszy pojawiła się rysa na 
naszym MY. Mieliśmy różne zdania na temat 
wystroju wnętrz, kolorystyki, funkcjonalności meb-
lościanki, wielkości i koloru dywanu, oświetlenia… 
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Spieraliśmy się ze sobą w obecności teściów, przy-
jaciół, kolegów z firmy.

Któregoś dnia nasza księgowa, pani Wiesia, 
powiedziała mi w cztery oczy:

– Co wy wyrabiacie? Możecie mieć inne zdania 
na różne tematy, ale publicznie nie walczcie ze 
sobą. Bądźcie po jednej stronie! I pamiętajcie 
o wzajemnych ustępstwach. Na tym polega miłość! 
Przecież miłość ślubowaliście sobie wzajemnie, 
prawda?

– To miłość zależy od tego, czy zgodzę się na 
dywan á la skóra białego niedźwiedzia, chociaż 
jest niepraktyczny?

– A czy Baśka marzy o takim dywanie? To niech 
sama się przekona, że z takim dywanem jest sporo 
pracy. I może sama go wkrótce zmieni?

Te rady pani Wiesi nie bardzo mi się podobały. 
Ojciec często powtarzał, że to mężczyzna jest pa-
nem domu i on ma decydować o wielu sprawach. 
I mój egoizm brał wielokrotnie górę nad miłością 
(?) do żony.

Gdy było już bardzo źle i Basia co wieczór pła-
kała, moim zdaniem z błahych powodów, a w koń-
cu uciekła do domu rodziców, żeby – jak mówiła – 
przemyśleć swoje życie i być może odejść ode mnie, 
na szczęście dla nas pojechałem za nią następne-
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go dnia. Ale pojechałem głównie po to, żeby Baśkę 
dalej przekonywać o swoich racjach, a nie aby jej 
wysłuchać. I to był zasadniczy błąd!

Jednak, pewnie przy interwencji „z Góry”, to 
właśnie moja żona od razu przejęła inicjatywę. 
Nie poznawałem jej w tej roli! Ale dobrze się stało, 
bo po raz pierwszy wygarnęliśmy sobie – aż do 
bólu – to, co tkwiło i rosło między nami od dawna. 
Na pierwszy rzut oka to były drobiazgi, ale życie 
właśnie z drobiazgów się składa…

– Miłość to codzienność – rozpoczęła drżącym 
głosem Basia. – Bolało mnie, gdy robiłeś sobie 
herbatę, a mój kubek zostawał pusty, gdy przeciąg 
zrzucił z okna na ziemię garnek z mlekiem, a ty 
nie ruszyłeś się sprzed telewizora, sama wyciera-
łam podłogę mimo bólu kręgosłupa, gdy robiłeś 
łaskę, biorąc worek ze śmieciami, gdy kupowałeś 
tylko szczypiorek, zapominając, że ja uwielbiam 
rzodkiewkę, gdy nie dostawałam od ciebie kwiat-
ka bez okazji, tak po prostu – z miłości, gdy mu-
siałam iść sama na spacer, a pamiętasz, że lekarz 
mi to zalecił, gdy bolał mnie kręgosłup, bo ty byłeś 
zbyt zmęczony. A na tenisa sił ci starczało… – tu 
Basia przerwała, przełknęła łzy, spojrzała na mnie 
bardzo smutnym wzrokiem i dodała po chwili 
ciszy:
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– Gdy się poznaliśmy, byliśmy razem we wszyst-
kim, towarzyszyliśmy sobie w trudnych i radosnych 
chwilach, dużo rozmawialiśmy, wysłuchiwaliśmy 
swoich lęków, zranień, marzeń, razem podróżowa-
liśmy, chodziliśmy na wycieczki, zbieraliśmy grzy-
by, szykowaliśmy niedzielny obiad… Byliśmy wo-
bec siebie szczerzy, mówiliśmy sobie prawdę w oczy, 
nie wykorzystywaliśmy się, uczyliśmy się siebie 
nawzajem… A teraz odeszłam od ciebie, żeby ci 
pokazać, jak ty powoli odchodziłeś ode mnie. Pró-
bowałam ci o tym mówić, dawałam sygnały, nawet 
płakałam, ale ty uważałeś, że to są babskie fana-
berie. Mietek, co teraz z nami będzie?

Długo, długo rozmawialiśmy. Powiedziałem 
Basi, co ja miałem przeciw niej, że inaczej wyob-
rażałem sobie nasze małżeństwo, że spodziewałem 
się jej uległości, podporządkowania moim decy-
zjom. Wygarnąłem jej ten nieszczęsny biały dywan 
i jeszcze wiele innych sytuacji. Szczerze przyzna-
łem, że nie cierpię rzodkiewek, ale będę już zawsze 
pamiętał, że ona je lubi, że pierwszy złapię mopa, 
gdy się coś wyleje, a moje towarzystwo na space-
rach ma jak w banku.

– To dobrze – przerwała mi nagle Baśka, nie-
spodziewanie uśmiechając się promiennie. – To 
bardzo dobrze, bo teraz będę musiała często spa-
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cerować. Mietek! Będziemy mieli dziecko! Jestem 
w ciąży!

I tak ten mały, niewidoczny jeszcze człowieczek 
przypomniał nam o miłości, wierności i uczciwości 
małżeńskiej! Jesteśmy za niego odpowiedzialni! I to 
oboje!

O Boże! Jaki wspaniały happy end! Ale nie dla 
mnie. Nie wiem, dokąd pojechać, gdzie szukać 
Majki, jak jej wytłumaczyć, że już coś wiem i ro-
zumiem, co oznacza przysięga małżeńska. To 
jeszcze niewiele, ale…

Wypiłem duszkiem zimną kawę i kliknąłem 
w kolejną historię…
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•
Mam na imię Patrycja! Jestem mężatką od 

blisko dziecięciu lat. Pobraliśmy się z Alanem 
z wielkiej miłości, po trzyletniej znajomości. Wy-
trwaliśmy w czystości przedmałżeńskiej i w dniu 
ślubu z wielką radością włożyłam piękną, śnież-
nobiałą suknię! Nie widzieliśmy świata poza sobą.

Gdy dowiedziałam się, że moja kuzynka Mirka 
rozwodzi się z mężem z powodu tego, że ją wielo-
krotnie zdradzał, byłam zdumiona. Przecież brali 
ślub miesiąc przed nami, co się stało, gdzie zginęła 
ich miłość? U nas wydawało się to niemożliwe, my 
na pewno dochowamy sobie wierności! – myślałam 
wtedy. W naszym życiu od razu wykluczyliśmy 
osoby trzecie ze sfery życia małżeńskiego. Współ-
czułam Mirce z całego serca.

Ale szatan zaczął mieszać i w naszym życiu. 
Najpierw Alan dostał intratną propozycję zagra-
nicznego wyjazdu służbowego. Byłam temu prze-
ciwna, bo miał jechać w bardzo niebezpieczny 
rejon Afryki, targany bratobójczymi walkami. Ale 
on rwał się do tego wyjazdu ze względu na korzy-
ści finansowe.

– Czas szybko zleci, a po powrocie bez problemu 
spłacimy kredyt, dokończymy budowę domu – 
kusił…
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I pojechał, początkowo na trzy miesiące, potem 
przedłużył pobyt i wrócił po dziewięciu. Mimo 
możliwości kontaktu przez Internet czułam się 
bardzo samotna. I szatan, kontynuując swój plan, 
przystąpił do szturmu.

W moim biurze, dotychczas zdominowanym 
przez koleżanki, pojawił się pewnego dnia nowy 
szef. Szalenie przystojny, miły, szarmancki nawet. 
Dziewczyny za nim szalały, podlizywały się, cza-
sem w obrzydliwy sposób, ale on wyraźnie mnie 
zaczął faworyzować, a z czasem – adorować. Naj-
pierw czułam się dumna z tego powodu, chociaż 
dziewczyny zazdrościły mi tych uśmiechów szefa, 
przydzielania ambitnych zadań, trzech róż (a nie 
jednej) na imieniny, zaproszenia na zebranie za-
rządu.

Właśnie po tym zebraniu, które przeciągnęło 
się do późnego wieczora, szef zaprosił mnie do 
lokalu na kolację. Nie chciałam się zgodzić, byłam 
zmęczona, a około dwudziestej drugiej umówiłam 
się z Alanem na Skypie. Ale przekonał mnie, mó-
wiąc, że będzie tam kilka osób z zarządu i właś-
ciwie to ciąg dalszy popołudniowej narady. A jemu 
zależy na mojej obecności, bo… – tajemniczo za-
wiesił głos – szykuje się mój awans. Muszę więc 
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koniecznie porozmawiać, tak na luzie, z kilkoma 
osobami.

Szef podwiózł mnie pod dom, błyskawicznie się 
przebrałam, napisałam do Alana, że… wieczorem 
mają być problemy z Internetem, bo planują jakąś 
konserwację.

W lokalu nie było kolegów szefa z zarządu. Po- 
dobno gdy czekał na mnie przed domem, dostał 
SMS-y usprawiedliwiające ich nieobecność, ale 
nie brzmiało to zbyt przekonująco. No trudno – 
pomyślałam. Zjemy coś i poproszę, żeby zamówił 
mi taksówkę.

Już przy pierwszym łyku wina szef zapropono-
wał bruderszaft. Widząc mój spłoszony wzrok, 
oznajmił z uśmiechem, że to nic takiego, że jeżeli 
mam iść „wyżej”, to tam wszyscy mówią sobie po 
imieniu.

– Oczywiście po godzinach – dodał.
Kolacja minęła względnie spokojnie. Artur 

opowiadał mi trochę o sobie. Jest singlem, ma syna 
z poprzedniego związku, który okazał się niewy-
pałem. A ja bardzo mu się podobam – to powie-
dział już przy wyjściu, a gdy podawał mi płaszcz, 
jakoś „zaplątała” mu się ręka pod moją bluzkę. 
Zesztywniałam. Artur nie chciał słyszeć o taksów-
ce, ale wyjęłam smartfon i sama ją zamówiłam. 
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Nie odważyłabym się na jazdę z nim. Postawiwszy 
na swoim, wsiadłam prędko do taksówki, a on 
pożegnał mnie smętnym wzrokiem.

Odetchnęłam, ale nie na długo. Gdy stanęliśmy 
na skrzyżowaniu na światłach, zerknęłam do tyłu. 
A za nami stał samochód Artura! I wtedy uświa-
domiłam sobie, że… ucieszyłam się z tego! Jedzie 
za mną, nie odpuścił, zależy mu na mnie. A mnie 
tak dawno nikt nie przytulił, nie ucałował! Poczu-
łam wielkie pragnienie, drżałam na całym ciele, 
wino szumiało mi w głowie…

Przed kolejnym skrzyżowaniem chciałam… 
przesiąść się do jego auta. Rzuciłam kierowcy 
banknot, mówiąc, że zaraz wysiadam, ale pomy-
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liłam klamki i zamiast drzwi, otworzyłam okno. 
Zimne powietrze orzeźwiło mnie błyskawicznie, 
a kierowca zawołał, że musi jechać dalej, bo za-
paliło się zielone światło.

– Niech pan jedzie pod wskazany adres – szep-
nęłam. – Oczywiście dopłacę. I mam jeszcze proś-
bę. Czy mógłby pan odprowadzić mnie pod same 
drzwi mieszkania? Coś słabo się czuję.

Taksówkarz ze zrozumieniem pokiwał głową. 
A gdy otwierałam drzwi, życzył mi dobrej nocy, po 
czym dodał ciepło, wskazując obrączkę na moim 
palcu:

– Dobra decyzja.
Do rana nie zmrużyłam oka. Po raz pierwszy 

od dawna wzięłam do ręki różaniec, próbowałam 
się uspokoić, szeptałam:

– Maryjo, pomóż, co mam robić?
W poniedziałek rano na biurku szefa położyłam 

podanie o zwolnienie. Muszę dochować wierności 
Alanowi. A czego oczy nie widzą, tego sercu nie 
żal! Jedyna droga to uciec przed pokusą. Nawet 
kosztem kariery.

Ale superkobitka, ta Patrycja! Tak postąpić 
zamiast zabawić się jako słomiana wdowa… Alan 
przecież był gdzieś w Afryce i na pewno by się nie 



185

dowiedział o tym, co wyrabia żona. A zresztą nikt 
mu nie kazał jechać na ten koniec świata.

Nagle krew uderzyła mi do głowy. A Majka? Jak 
ona by się zachowała? A może kogoś ma i odeszła 
do niego, szukając tylko pretekstu? Ja jej nagada-
łem o wierności, co mi ślina na język przyniosła i…

No muszę wierzyć, że w końcu się odezwie. 
A tymczasem poczytam coś jeszcze, żeby przy-
najmniej wiedzieć, z czego się poprawić, gdy znów 
będziemy razem.

•
Muszę ratować nasze małżeństwo! Muszę! Bo 

czuję się na wskroś winien temu, że się nam nie 
ułożyło. Jeszcze brzmią mi w uszach słowa Reni, 
gdy pakowała torby i wyjeżdżała z naszą córką 
Asią do swoich rodziców. Oficjalnie – na wakacje, 
bo dziadkowie stęsknili się bardzo za wnuczką, 
a tak naprawdę – być może na dłużej, jeżeli nie na 
zawsze. Straszne słowa: „na zawsze”. Tak właśnie 
powiedziała Renia i dodała na koniec:

– Irek! Przemyśl, proszę, nasze relacje, ja też to 
zrobię. Ślubowałam ci wierność i że cię nie opusz-
czę aż do śmierci, ale… – I w tym momencie w jej 
smartfonie kliknął SMS: „Taksówka podjechała 
pod dom”.
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Renia nie chciała, żebym ją zawiózł na dwo-
rzec, nie lubiła podróżnych pożegnań. Chyba 
jeszcze z taksówki przyszedł SMS: „Jak będę goto-
wa, odezwę się”. Odpisałem natychmiast: „Kocham 
cię!”. „Czy aby na pewno?” – odpisała.

Dlaczego Renia w to wątpi? Na pociechę zaczą-
łem przeglądać nasze ślubne zdjęcia. Ślub był 
okazały, wesele też. Na wszystkich zdjęciach widać 
przecież naszą miłość!

Był niedzielny poranek. W domu pusto, do 
wieczora daleko… Co robić?

Zadzwoniłem do kumpla, żeby wyciągnąć go 
nad jezioro, ale miał już inne plany. Tak samo 
odpowiedziała moja siostra, która z mężem i dzie-
ciakami jechała właśnie na wycieczkę do lasu.

– Szkoda, że nie zadzwoniliście wcześniej, by-
śmy się razem wybrali.

– Może następnym razem – odpowiedziałem 
automatycznie, ale chyba urwał się zasięg i nie 
mogłem nawet powiedzieć, że nie wiem, czy i kie-
dy będzie ten następny raz.

W końcu wybrałem się na cmentarz, na grób 
mojej mamy. Pomnik wymagał drobnych napraw, 
na które jakoś nigdy nie miałem czasu. Przygoto-
wałem, co trzeba, po drodze kupiłem bukiet róż 
i znicze.
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Gdy skończyłem krzątać się przy grobie, zmę-
czony przysiadłem na ławeczce i  zapatrzyłem 
się w zdjęcie mamy umieszczone na pomniku. 
Uśmiechnięta twarz, piękne oczy, bujne włosy – 
taką chcę ją pamiętać, a nie obolałą i wychudłą, 
w chusteczce na głowie, bo włosy zżarła chemio-
terapia.

– Mamo, mamo, pomóż mi. Obiecałem Reni, 
że przemyślę nasze małżeństwo. W czym zawini-
łem, że Renia zwątpiła w to, że ją kocham? Prze-
cież jej nie zdradziłem, chociaż okazje się trafiały. 
Mamo, ratuj, co ja mam zrobić? – spojrzałem 
mamie prosto w oczy, ale słońce (?) mnie nagle 
oślepiło i automatycznie przymknąłem powieki. 
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I w tym momencie usłyszałem cichy, ciepły głos 
mamy…

– Irek! Pamiętasz wasz ślub? „… miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską, i że cię nie opuszczę 
aż do śmierci”. Małżeństwo, rodzina – to wielka 
wartość! Nie można jej zdeprecjonować! Masz być 
wierny – to najważniejsze, bo i miłość musi być 
wierna, i trzeba być wiernym w uczciwości, trzeba 
wiernie trwać wspólnie w dobrej lub złej doli. Irek, 
czy ty kochałeś Renię najbardziej na świecie? 
W każdej chwili, przy każdej okazji? Bardziej niż 
mnie, ojca, siostrę, córkę? Taki jest sens małżeń-
stwa! Czy okazywałeś jej miłość „z bliska”, bo ślu-
bowałeś, że jej nie opuścisz? Czy byłeś czuły, ofiar-
nie jej pomagałeś, nawet kosztem odpoczynku 
i własnego zdrowia? Jaki masz kontakt z Asią? Czy 
realizujesz się jako ojciec? Czy otwarcie rozmawia-
liście ze sobą o wszystkim, czy byłeś lojalny, czy coś 
może ukrywałeś? Czy przypadkiem nie rozmawia-
łeś, nie wyżalałeś się swojemu kumplowi na boku, 
za plecami Reni, że u was coś się psuje? A jak wy-
gląda teraz wasza relacja z Panem Bogiem? Bo 
niewierność wobec Niego staje się początkiem 
niewierności między wami. I jeszcze trudna spra-
wa: czy nie traktowałeś Reni przedmiotowo, jako 
narzędzie do zaspokajania własnych potrzeb, 
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a przyjemność była dla ciebie ważniejsza niż jej 
dobro? Irek! Wydawało ci się, że Renia jest niespra-
wiedliwa, bo wątpi w twoją miłość, a przecież jej 
nie zdradziłeś? Pamiętaj – nie zdradza ciało, ale 
człowiek! I to przez brak wierności...

– Proszę pana! Proszę pana! – usłyszałem nag-
le męski głos. – Niezdrowo tak spać na słońcu. 
Niech pan sobie usiądzie na ławce obok grobu 
mojej żony. Tu jest trochę cienia!

Podziękowałem starszemu panu, pozbierałem 
swoje manatki i odchodząc, spojrzałem jeszcze na 
mamy zdjęcie, szepcząc: 

– Dziękuję, mamo! 
A mama na zdjęciu uśmiechnęła się do mnie 

promiennie i nawet mrugnęła porozumiewawczo 
okiem. A może mi się tylko tak wydawało?

Machinalnie spojrzałem na zegarek. Docho-
dziła dziewiętnasta. Słońce świeciło teraz prosto 
w moje okno. Złapałem jakieś zapomniane na 
lodówce jabłko i kliknąłem w następne świade-
ctwo…

•
Od naszego ślubu minęło już pięć lat. Jeszcze 

w okresie narzeczeństwa wielokrotnie snuliśmy 
plany, tak jak pewnie wszyscy młodzi – dobra 
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praca w jednej prestiżowej firmie marketingowej, 
mieszkanie, dzieci… Chcieliśmy mieć przynaj-
mniej dwoje, oboje pochodzimy z rodzin wielo-
dzietnych. Ja mam dwóch braci i siostrę, a Marcin, 
mój mąż, aż sześciu braci.

Ale lata mijały, a pokój dziecinny wciąż był 
pusty. Dlaczego? Byłam normalną, zdrową kobie-
tą, kochaliśmy się bardzo, moje koleżanki miały 
już dzieci, z zazdrością patrzyłam na pchane przez 
nie wózki, potem na biegających malców…

Przeszłam serię specjalistycznych badań, roz-
mawiałam z psychologiem, wszystko było OK. 
Marcin najpierw nie dopuszczał do siebie myśli, 
że to jego wina. Długo walczyłam, żeby i on zrobił 
badania w kierunku niepłodności. Buntował się, 
jego męska duma była przez to wystawiona na 
próbę… W końcu się zgodził, następnie poddał 
długotrwałemu leczeniu, ale po kolejnych bada-
niach okazało się, że nigdy nie będzie mógł zostać 
ojcem naszych dzieci! Lekarze bezradnie rozkła-
dali ręce, że nic się nie da zrobić, że stan wiedzy 
medycznej itd. Byliśmy załamani! W naszych pla-
nach nie przewidzieliśmy takiego scenariusza.

Marcin chodził jak zbity pies i którejś niedzieli, 
po kolejnej naszej rozmowie prowadzącej donikąd, 
powiedział, że odejdzie ode mnie, że daje mi wol-
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ność, bo widzi, jak instynkt macierzyński szaleje 
w moich oczach.

– Znajdziesz sobie kogoś, kto będzie zdolny dać 
ci syna, córkę, a może i bliźniaki! Tak będzie naj-
lepiej, wierz mi!

Nie wierzyłam, bo nadal bardzo Marcina ko-
chałam. Co robić? Co robić? I którejś kolejnej 
nieprzespanej nocy zbudowałam sobie misterny 
plan działania. Poznam kogoś podobnego do Mar-
cina, najlepiej na jakimś portalu randkowym. 
Oczaruję go, doprowadzę do spotkania w realu, 
a jak już będę pewna, że jestem w ciąży, zerwę tę 
znajomość. Marcinowi wmówię, że to jego dziecko, 
że lekarze popełnili błąd albo że cuda się zdarza-
ją. Na wszelki wypadek planowałam też naszą 
pielgrzymkę do znanego sanktuarium w sąsiedniej 
miejscowości. Nie byliśmy zbyt religijni, ale prze-
cież – jak trwoga, to do Boga.

Jak pomyślałam, tak i zrobiłam. Co więcej, 
postanowiłam wybrać równolegle nie jednego, ale 
dwóch chłopaków – na wszelki wypadek. Oczywi-
ście zmieniłam swoje imię – z Jolanty na… Mag-
dalenę. Szymon i Wiesiek też to pewnie zrobili, ale 
ich dane osobowe nie były mi do niczego potrzebne. 
Gawędziłam na czacie z jednym i z drugim. Bar-
dziej przypadł mi do gustu Wiesiek, więc jego 
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wybrałam na pierwszą randkę w realu. Bardzo się 
denerwowałam, szykując się na bóstwo. No prze-
cież dzisiaj to tylko spacer po parku. A potem co 
będzie? Może się zakocham od pierwszego wejrze-
nia i wszystko pójdzie jak z płatka?

Przyszłam do parku grubo przed umówioną 
godziną i krążyłam wokół piątej ławki w alei Róż. 
Punktualnie o siedemnastej usiadł na niej… star-
szy, łysiejący mężczyzna z pokaźnym brzuszkiem 
i z umówionym znakiem rozpoznawczym w ręku – 
z pąsową długą różą ozdobioną złotą wstążką.

To jest ten mój Wiesiek? – pomyślałam z prze-
rażeniem. Przecież on mógłby być moim ojcem! Co 
ten Internet robi z ludźmi? Co prawda umówiliśmy 
się, że przed spotkaniem nie zobaczymy swoich 
twarzy, ale Wiesiek równo nakłamał! Do Marcina 
nie był podobny ani ciut, ciut! Ostrożnie wycofa-
łam się zza drzewa i po prostu uciekłam. Wyka-
sowałam numer telefonu Wieśka z komórki. Na 
jego telefony nie odpowiadałam, zerwałam wszel-
kie elektroniczne kontakty.

Z Szymonem spotkałam się wkrótce, w kawiar-
ni na drugim końcu miasta. Zaiskrzyło między 
nami. Już po trzech spotkaniach wiedziałam, że 
dobrze wybrałam.
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Romans rozwijał się zgodnie z planem. Byliśmy 
pewnego wieczoru na kolacji w renomowanym 
lokalu, potem na spacerze po plaży przy uroczym 
zachodzie słońca. Piękny lipcowy wieczór, wokół 
same zakochane pary…

Atmosferę zepsuło mi trochę niespodziewane 
spotkanie z koleżanką z firmy, która oplotła mnie 
zdziwionym wzrokiem, widząc, że idę w objęciach 
nieznanego jej faceta.

– O, cześć, Kinga! – zawołałam, starając się 
zachować luz. – Poznaj Szymona, mojego dalekie-
go kuzyna, który przyjechał właśnie z Brukseli 
i zachwyca się polskim morzem.
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– Wydaje mi się, że zachwyca się zupełnie 
czymś innym – zasyczała mi w ucho Kinga z wy-
raźną nutą zazdrości. – Widzę, że dobrze korzy-
stasz z nieobecności Marcina. Kiedy oni wracają 
z tej delegacji w Chinach?

– Chyba za tydzień, dokładnie nie pamiętam. 
Przepraszam cię, trochę się spieszymy.

– Kto to jest Marcin? – natychmiast chciał 
wiedzieć zazdrosny już Szymon. – I dlaczego ja 
miałbym być twoim kuzynem?

– To mój szef w firmie. Przed wyjazdem polecił, 
żebym dokończyła duży projekt dystrybucji i pro-
mocji pewnego produktu, a ja tu sobie spaceruję 
po plaży. Kinga na pewno mu o tym doniesie – 
skłamałam jak z nut. – Projekt nie zając, nie 
ucieknie – dodałam żartobliwie i przytuliłam się 
do Szymona.

– To lepiej chodźmy do mnie – zaproponował 
Szymon – zanim znów spotkamy kogoś „niewygod-
nego”. Zrobiło się zresztą chłodno. Pokażę ci moją 
kolekcję znaczków pocztowych – zażartował.

Szymon miał gustownie urządzone mieszkanie 
w reprezentacyjnym apartamentowcu z widokiem 
na morze. Na stoliku w salonie stały kieliszki i pa-
tera z owocami. Gdy poszedł do kuchni po chło-
dzącego się w lodówce szampana, wyszłam na 
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balkon. Od morza dotarła do mnie delikatna 
bryza. To będzie zaraz! – pomyślałam trzeźwo. 
Powinno się udać! Zdradzę męża z całą premedy-
tacją. Ale cóż, cel uświęca środki – uspokoiłam się 
starym powiedzeniem.

I wtedy zadzwoniła moja komórka. Automa-
tycznie odebrałam, chcąc spławić nieproszonego 
rozmówcę. Wyświetlił się całkiem znajomy numer, 
ale odezwał się inny głos:

– Pani Jolanta? Dzwonię z kliniki Medico w Pe-
kinie. Jestem lekarzem, pracuję tu na kontrakcie. 
Znalazłem ten numer w smartfonie pana Marci-
na. Czy pani jest jego żoną? Bo dzisiaj pan Marcin 
trafił do mnie na oddział poważnie ranny. Miał 
wypadek samochodowy, jest nieprzytomny, ma 
połamane nogi, uszkodzony kręgosłup, obrażenia 
wewnętrzne. Badania trwają, stan jest bardzo 
ciężki. Wiem, że koledzy pana Marcina dzwonili 
już wielokrotnie dziś po południu i wysyłali SMS-y 
do pani, ale nie było odzewu.

– Panie doktorze! Oj, coś nie słyszę pana! Tak, 
tak, tu Jolanta! Przylecę do Pekinu tak szybko, jak 
to tylko będzie możliwe. Opiekujcie się dobrze 
moim mężem – tu głos mi się załamał.

Szymon stał w progu z niemym pytaniem 
w oczach…
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Marcin przeżył, a po dwóch latach intensywnej 
rehabilitacji w renomowanych światowych ośrod-
kach wrócił do pełnej sprawności. Był to bardzo 
trudny czas. Z przerażeniem myślałam, co by było, 
gdybym wtedy na balkonie nie odebrała telefonu, 
gdybym poczęła dziecko tej nocy z Szymonem. Cały 
mój misterny plan wykazałby wyraźnie moją 
zdradę! Dziecko byłoby faktem!

Gdyby, gdyby, gdyby… Na szczęście stało się 
inaczej! Dochowałam Marcinowi wierności! A po 
kolejnym roku naszą wspólną decyzją była…  
adopcja dziecka. Wszystko jest na dobrej drodze. 
Właśnie wczoraj po raz pierwszy zobaczyliśmy 
naszego synka, Jasia. Pokochaliśmy go nad życie! 
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Będzie z nami już na stałe na same święta Bożego 
Narodzenia!

Byłem pod wrażeniem tej historii, tak jak i po-
przednich. A co czeka mnie jeszcze? Niezwłocznie 
uruchomiłem kolejny link…

•
Jestem Dariusz, moja żona ma na imię Alek-

sandra. Małżeństwem jesteśmy od blisko dwu-
dziestu lat. A piętnaście lat temu zachowanie 
przysięgi małżeńskiej – „i że cię nie opuszczę aż do 
śmierci” – wisiało na włosku! Miałem taką pokusę, 
żeby odejść od Oli! Tak, myślałem o tym wtedy, gdy 
żona bardzo ciężko zachorowała. Diagnoza była 
okrutna – stwardnienie rozsiane. Przeraziłem się 
spadających na mnie obowiązków.

Dla żony będzie lepiej, jeżeli trafi do specjali-
stycznej placówki. Cóż ja mogę jej ofiarować? – 
tłumaczyłem się przed samym sobą.

Ale miłość…

Nagle odezwał się dzwonek. W wizjerku zoba-
czyłem… Majkę. Rozradowany, natychmiast ot-
worzyłem drzwi.
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– Nie zabrałam swojego tabletu, a jutro rano 
mamy w biurze telekonferencję, potrzebuję go, 
możesz mi podać? Damian! A coś ty taki rozpa-
lony? Masz gorączkę?

– Nie, chyba nie. Ale od paru godzin jestem 
w innym świecie. Nie uwierzysz, diametralnie 
zmienia się moje myślenie, moje pojmowanie 
przysięgi małżeńskiej. Dasz mi jeszcze szansę?
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Przyjaźń po grób

Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł.

Andrzej Janczur

Benek, pójdziemy dziś na cmentarz? Wczoraj 
była taka wichura, że na pewno trzeba oczyś-

cić nagrobki, bo spadły już chyba wszystkie liście 
z tego klonu, co stoi na początku alejki. Kupimy 
nowe znicze, tamte stoją od Wielkanocy.

– Pójdziemy, pójdziemy, ale później, bo chciał-
bym obejrzeć mecz. Obiecałem Marcelowi, że 
pójdę z nim na stadion.

– Oj, ty mój kibicu! Masz to chyba po dziadku, 
prawda? Opowiadałeś kiedyś, że był trenerem 
drużyny, w której grałeś.

– Tak, to były piękne czasy! A teraz mamy iść 
na jego grób… No cóż, dobrze, że Marcel też gra 
w piłkę. Dziadek by się cieszył. Zajdziemy też po 
drodze na grób twojej mamy.
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Na cmentarzu zastaliśmy istne pobojowisko – 
masa liści, gałęzi, szyszek. Znicze gdzieś pofrunę-
ły, dobrze, że zabraliśmy nowe. Marcel biegał 
kilka razy z reklamówką do kosza na śmiecie.

– Mamo, tam jest nowy grób. Leżała na nim 
wielka gałąź, to też wyrzuciłem. Chodź, zobacz, 
jaki tu siedzi ładny aniołek.

– Marcel, nie krzycz, na cmentarzu musi być 
cisza, już idę.

Aniołek rzeczywiście był jak żywy. Piękny gra-
nitowy nagrobek wyróżniał się spośród otaczają-
cych go lastrykowych płytek.

– Mamo, a co tu jest napisane? Kto tu leży 
w tym grobie? Przeczytaj mi!
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– Tu została pochowana pani Małgorzata No-
wak. Zmarła w wieku dziewięćdziesięciu trzech 
lat. A na dole tablicy jest jeszcze napis: „Mojej 
drogiej przyjaciółce Małgosi – Ania”. To pewnie 
ta Ania ufundowała przyjaciółce piękny pomnik – 
dodałam, bo Marcel patrzył na mnie pytającym 
wzrokiem.

– Aha, ja też mam przyjaciółkę w przedszkolu. 
Razem się bawimy, a jak Kasi zabrakło klocków, 
to dałem jej swoje.

– Synku! Pięknie postąpiłeś! Chodź, musimy 
wracać do domu, zaraz się ściemni.

Wieczorem, gdy Marcel już spał, a Benek dłu-
bał coś w garażu, dopadły mnie wspomnienia…

Zawsze marzyłam o przyjaciółce, o takiej praw-
dziwej bratniej duszy. Nie mam siostry, nawet 
kuzynki, bo w naszej rodzinie „obrodzili” chłopcy. 
Owszem, miałam kilka koleżanek – w szkole 
uczyłyśmy się razem, w pracy pomagałyśmy sobie, 
ale… to nie to!

Przyjaciółka to przecież osoba, z którą dzieli 
się życiowe powodzenia i niepowodzenia, osoba, 
którą łączą ze mną serdeczne stosunki oparte na 
wzajemnej życzliwości, trosce, zaufaniu, na jed-
ności w szlachetnych zamierzeniach, na udziale 
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we wzajemnych losach. Przyjaciółka nigdy nie 
przynosi szkody, to takie drugie ja!

Ale się rozmarzyłam! Czy istnieje idealna przy-
jaźń? W moim życiu było tak, że gdy już zaczyna-
łam się z kimś przyjaźnić, to zawsze się coś takie-
go działo, że cieniutka nitka łącząca nas pękała 
z hukiem.

Jadzia przeprowadziła się w trakcie roku szkol-
nego na drugi koniec Polski, Jolka poznała chło-
paka i dla mnie nie miała już czasu, Wiesia, z któ-
rą znałyśmy się od zawsze, wyjechała za granicę, 
podobnie Janka – aż na koniec świata, do Ame-
ryki. Odległości i czas zrobiły swoje…

A Teresa tak mnie poraniła, a prawdę mó-
wiąc – zdradziła, że wciąż na samą myśl o niej łzy 
napływają mi do oczu. Chociaż ona sprawia wra-
żenie, że nic się nie stało, i dalej mieni się moją 
przyjaciółką…

Czy możliwa jest przyjaźń aż po grób? będę się 
starała o tym czegoś dowiedzieć! Może spotkam 
kiedyś na cmentarzu panią Anię?

W listopadzie kilkakrotnie odwiedzaliśmy 
groby naszych bliskich, znajomych, sąsiadów, ale 
przy grobie śp. Małgorzaty nie było nikogo. Pali-
ły się tylko nowe znicze, a w wazonie stały zawsze 
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świeże kwiaty, ostatnio – piękne złociste chryzan-
temy.

Dopiero dzień przed Wigilią zobaczyłam przy 
tym grobie starszą panią zapalającą znicze 
w kształcie choinek. Silny wiatr gasił jednak za-
pałkę, zanim ogień dosięgnął knota. Podeszłam 
bez wahania i zaproponowałam pomoc, pokazu-
jąc moją zapalarkę na baterie. Starsza pani 
uśmiechnęła się z wdzięcznością.

Kontakt został nawiązany, więc odważyłam się 
po prostu zapytać:

– Czy pani ma na imię Anna? I to pani przyja-
ciółka tu spoczywa?

– Tak, jestem Anna. Domyśliła się pani, czyta-
jąc napis na nagrobku?

– Rzeczywiście! Prawdę mówiąc, to bardzo 
chciałam panią spotkać, bo…

– Mamo, mamo – odezwał się nagle Marcel. 
– Zimno mi, chodźmy już do domu. Muszę jesz-
cze wyjść z Azorem na spacer. 

Mąż też kiwał w moją stronę.
– Ja też będę się zbierać. Muszę jeszcze coś 

przygotować na kolację wigilijną. Pierwszą bez 
nikogo, bez Małgosi… – głos pani Anny załamał 
się i łzy poleciały z oczu.
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Spojrzałam szybko na Benka i gdy skinął głową, 
wiedziałam, że myślimy o tym samym.

– Pani Aniu! Serdecznie zapraszamy na Wigi-
lię do nas! Będzie nam bardzo miło! Tak bym 
chciała poznać historię przyjaźni z panią Małgo-
rzatą.

Pani Ania popatrzyła na nas z zaskoczeniem 
i widocznie niezdecydowana pokręciła głową.

– Przecież to jest rodzinny wieczór, będę pań-
stwu tylko przeszkadzać, zwłaszcza że pewnie nie 
będę potrafiła uniknąć łez. Łez żalu, bólu samot-
ności…

W tym momencie do akcji przystąpił niespo-
dziewanie Marcel i zawołał spontanicznie:

– Niech pani do nas przyjdzie, będzie fajnie, 
mamy wielgachną choinkę, pod sam sufit, mama 
upiekła sernik, a też będziemy sami, bo moja 
babcia umarła wiosną! 

Po czym przytulił się do pani Ani.
– No to sprawa rozwiązana – oznajmił Be-

nek. – Podjadę po panią jutro o siedemnastej, 
dobrze?

Marcel bardzo przeżywał to, że będziemy mieć 
gościa na Wigilii. Jeszcze w drodze powrotnej 
z cmentarza zatroszczył się o prezent dla „babci 
Ani”. Rzeczywiście, ma chłopak łeb, byłoby nie-
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zręcznie, gdyby pod choinką nie było podarunku 
dla gościa. Zajechaliśmy więc do Ronda-Lux i ku-
piliśmy ciepłą wełnianą chustę, a także… zapalar-
kę do zniczy na baterie.

Pani Ania też przywiozła dla nas upominki, 
pięknie opakowane w złoty i czerwony papier 
z eleganckimi wstążkami, do których przypięte 
były małe karneciki.

– Drodzy państwo, nie znam nawet waszych 
imion, nie mogłam napisać adresatów tych paczu-
szek – powiedziała od progu.

– Ja jestem Marcel, a to mama Mila i tata Be-
nek. A która paczka jest dla mnie? Ta najwięk-
sza? – Marcel jak zwykle był bardzo bezpośredni, 
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czym z powodzeniem rozładował atmosferę. – 
Czy mogę mówić do pani: babciu?

– Możesz Marcelku, możesz.
– A do nas proszę śmiało mówić po imieniu 

– wyjął mi słowa z ust Benek. – Będzie nam miło 
i tak rodzinnie!

Kolacja wigilijna minęła w dobrej, ciepłej at-
mosferze. Dużo śmiechu i radości było przy ot-
wieraniu prezentów. I gdy Marcel pobiegł do 
swojego pokoju, żeby rozłożyć na podłodze po-
tężne pudło puzzli, usiedliśmy przy herbacie 
i babcia Ania rozpoczęła swoją opowieść…

•
Urodziłam się w czasie drugiej wojny światowej, 

w 1943 roku. Był to czas hitlerowskiej okupacji. 
Moja rodzina mieszkała w małej miejscowości 
w tak zwanej Generalnej Guberni. Ojciec był listo-
noszem, mama zajmowała się domem, bo miałam 
jeszcze troje starszego rodzeństwa. W 1941 roku 
dokwaterowano nam rodzinę z Poznania.

W naszym miasteczku praktycznie w każdym 
domu mieszkały osoby wysiedlone przez Niemców. 
Mieszkało też wielu Żydów, których hitlerowcy 
wywozili sukcesywnie do obozu w Oświęcimiu.
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Nasza rodzina to były trzy osoby – babcia Ju-
lianna, mama Irena i trzynastoletnia wówczas 
córka Małgorzata. Jej ojciec, oficer, został jeńcem 
wojennym w 1939 roku i całą wojnę spędził w ofla-
gu w Murnau. Przed wojną pracował na uniwer-
sytecie w Poznaniu. Wiem to z opowiadań Małgo-
si, bo nie mogę pamiętać, jak wysiedleńcy trafili 
do nas.

Małgosia bardzo chętnie pomagała mojej za-
pracowanej mamie w opiece nade mną, kołysała 
mnie, karmiła, ale i nosiła w objęciach, a potem 
prowadziła za rączkę.

Gdy miałam dwa latka, ktoś doniósł Niemcom, 
że moi rodzice, a także mama Małgosi, pomagają 
partyzantom, którzy mieli swoje kryjówki w pobli-
skich lasach. Któregoś poranka przed nasz dom 
zajechała ciężarówka kryta plandeką i żołnierze, 
brutalnie popychając, załadowali wszystkich 
mieszkańców i odjechali. Dokąd? Nikt z nich nie 
wrócił, więc pewnie wszyscy zginęli. W ostatniej 
chwili Małgosia złapała mnie i uciekła na podwó-
rze do niewielkiej komórki z klatkami królików. 
Tam na szczęście Niemcy nie zajrzeli…

Dobrzy ludzie nam pomogli i tak dotrwałyśmy 
do końca wojny. Potem trafiłyśmy do domu dzie-
cka. Po roku adoptowało nas bezdzietne małżeń-
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stwo lekarzy. Najpierw chcieli wziąć tylko mnie, 
ale oddzielona od Małgosi nikłam w oczach. wciąż 
płakałam, przestałam spać i jeść. I moi przybrani 
rodzice przyjęli też Małgosię, chociaż, jak później 
mówili, obawiali się wziąć pod swój dach nasto-
latkę.

Ale Małgosia dobrze się zasymilowała u nas. 
Wyrosła na piękną dziewczynę. Żyłyśmy więc jak 
siostry i można przyjąć, że przyjaźń między nami 
była jakby nam pisana, była czymś naturalnym.

Ale nie do końca tak było. Różnica wieku za-
częła robić swoje. Małgosia zdała maturę i wyje-
chała na studia do Poznania. Ja byłam jeszcze 
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bardzo mała. Małgosia miała już swoje studenckie 
życie, zakochała się, wyszła za mąż, urodziła cór-
kę. Przez kilka lat widywałyśmy się rzadko. W któ-
rymś jednak momencie nawiązałam z Małgosią 
stały kontakt, mieszkałam kilka przecznic od nich. 
Byłam ich lekarzem rodzinnym i przyjaciółką.

Nie miałam szczęścia w miłości. Chłopcy z mo-
jego otoczenia okazywali się nieodpowiednimi 
kandydatami na stałego towarzysza życia. Z róż-
nych powodów. Ale czas pokazał, że dobrze zrobi-
łam, nie wiążąc się z żadnym z nich.

W końcu jednak los się do mnie uśmiechnął. 
Poznałam Andrzeja – wspaniałego mężczyznę, co 
prawda grubo starszego ode mnie. Pracował w kli-
nice kardiologii, był po doktoracie! Zaiskrzyło od 
razu między nami.

Tamtej jesieni nie zapomnę nigdy…
Nasz ślub planowaliśmy na Boże Narodzenie. 

Ale we wrześniu Małgosia zaprosiła nas na Ma-
zury, gdzie mieli piękny dom nad jeziorem. Nieraz 
tam u nich spędzałam wakacje i weekendy, ale 
Andrzej pojechał tam pierwszy raz. Był oczarowa-
ny ciszą, pięknymi widokami, przyrodą. Zaprag-
nął też mieć tam nasze wspólne siedlisko. Któregoś 
dnia wymknął się sam na zwiady, by sprawdzić, 
gdzie w okolicy można kupić jakąś parcelę. Dla 
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mnie miała to być niespodzianka ślubna. Wrócił 
rozradowany, bo zawarł już umowę przedwstępną. 
Przelał też od razu sporą zaliczkę na konto właś-
ciciela, bo on potrzebował pieniędzy na kosztowną 
operację oczu swojego syna. Tyle tylko mi powie-
dział. Reszta to tajemnica!

O więcej nie wypytywałam, bo przyniósł potęż-
ny kosz grzybów, który kupił przy drodze od jakie-
goś chłopaczka. Małgosia wypytywała, od kogo, 
czy są pewne, ale Andrzej powiedział, że rudzielec 
w grubych okularach dawał głowę, że to dorodne 
prawdziwki.

Musiałyśmy z Małgosią przetworzyć ten „uro-
dzaj”. Nie przepadam za grzybami, nie znam się 
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na nich, ale bohatersko kroiłam kolejne porcje, 
które Małgosia płukała w dużej misce. Córka 
Małgosi, Alicja, pobiegła do sąsiadki po przepis, 
żeby coś zrobić z tymi grzybami, i na kolację mie-
liśmy przygotowany wspaniały sos grzybowy z ka-
szą gryczaną i kwaśne mleko.

Małgosia ni stąd, ni zowąd dostała ataku mi-
greny i sam zapach grzybów przyprawiał ją 
o mdłości. Uciekła z kuchni na taras i owinięta 
pledem starała się zdrzemnąć. Zajrzałam do niej 
za jakiś czas i chciałam zapytać, jak się czuje, czy 
dać jej coś silniejszego na ból głowy, ale słowa 
ugrzęzły mi w gardle. Pled, którym była przykryta, 
leżał na podłodze tarasu, ona na nim leżała, a mój 
Andrzej trzymał ją w objęciach. Za moment przy-
warł ustami do jej ust… Ona się nie broniła! 
A Andrzej zaczął nerwowo jedną ręką szarpać 
swój pasek od spodni! Nie zareagowałam na ten 
widok, do dziś nie wiem, dlaczego! Odwróciłam 
się na pięcie i tak jak stałam, wybiegłam na drogę 
prowadzącą do jeziora. Okrążyłam je osiem razy. 
Było bardzo, bardzo późno, gdy doszłam do domu, 
ciągle nie wiedząc, co dalej. Ale zimno, panujące 
ciemności i zacinający deszcz uniemożliwiły mi 
dalsze rozmyślanie na dworze. Byłam przemoczo-
na do suchej nitki. 



212

Przed domem stał jakiś duży czarny samochód, 
chyba mercedes. Pomyślałam, że jeszcze ktoś przy-
jechał odwiedzić Małgosię. Było cicho, widocznie 
wszyscy poszli spać. Nikt mnie nie szukał, nawet 
Andrzej – ukłuło mnie w sercu.

W salonie paliło się światło, a Małgosia leżała 
na kanapie przykryta „tym” pledem i płakała. Jak 
nic, wydał się jej romans i mąż wyrzucił ją z sy-
pialni – pomyślałam zjadliwie.

– Aniu! – zawołała głosem, którego nie zapo-
mnę do końca życia. – Aniu! Gdzieś ty była? Jesteś 
lekarzem, ale nic nie pomogłaś. Słuchaj! Wszyst-
kich zabrało pogotowie do szpitala z objawami 
ostrego zatrucia! Zatrucia grzybami! Ratownik 
z pierwszej karetki mówił, że tu rośnie dużo sza-
tanów, do złudzenia przypominających borowiki. 
Mieli już zgłoszenie z sąsiedniej wioski. Zabrali 
nasz sos grzybowy do analizy. Ratownik jeszcze 
mówił, że to się zwykle bardzo źle kończy!

– A czyj to samochód? – zapytałam, żeby prze-
rwać kolejny atak płaczu.

– To przyjechali moi teściowie. Akurat trafili 
na kolację… No ale co się stało, że tak zniknęłaś? 
Nie zabrałaś nawet komórki, bo gdy dzwoniliśmy, 
to sygnał odezwał się z twojej torby. Andrzej chciał 
cię szukać, ale nie zna okolicy. Miał iść z moim 
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Czarkiem, ale właśnie Czarek pierwszy dostał 
wysokiej gorączki, wymiotował, dusił się. A potem 
kolejno wszyscy – Ala, Andrzej, teściowie…

Mimo tragicznej sytuacji zapytałam:
– Czy Andrzej od dawna zdradza mnie z… 

tobą? – ostatnie słowo wydusiłam z trudem. – 
Widziałam, jak się całowaliście na tarasie!

Ale odpowiedzi nie dostałam, bo właśnie za-
dzwoniła jej komórka. Pielęgniarka przekazała 
wiadomość, że wszyscy chorzy leżą na OIOM-ie, 
ich stan jest krytyczny, lekarze rozważają przewie-
zienie Alicji do specjalistycznej kliniki w Poznaniu, 
ale w tym stanie jest to bardzo ryzykowne…

– I jeżeli chciałaby pani pożegnać się z rodziną, 
to proszę niezwłocznie przyjechać – usłyszałam, 
bo Małgosia dopiero w tym momencie przełączy-
ła telefon na tryb głośnomówiący.

Była druga trzydzieści. Do szpitala w miastecz-
ku, jak pamiętam, jest około czterdziestu kilome-
trów.

– Małgosiu, ty musisz prowadzić, ja nie znam 
tych leśnych dróg, deszcz leje, niewiele widać. 
Zbieraj się. 

Ale ona nie odpowiedziała. Była blada jak 
ściana, a tętno miała słabiutkie, zanikające.
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Wbrew wszelkim zasadom i wiedzy medycznej 
zaczęłam na nią krzyczeć, żeby się nie wygłupiała 
i wzięła w garść. Chyba usłyszała mój podniesiony 
głos, bo otworzyła oczy i wyszeptała:

– Aniu, pomóż mi, tak mi słabo!
Boże, przecież jestem lekarzem, a nie tylko za-

zdrosną kobietą. Co ja tu, na tym bezludziu, mogę 
zrobić? Złapałam komórkę. Karetka przyjechała 
bardzo szybko. Ratownik, spojrzawszy na Małgo-
się, powiedział do mnie, że chciał ją też zabrać do 
szpitala, bo przecież doktor Dobrowolski ledwo 
przywrócił je funkcje życiowe, ale się uparła, że 
musi tu czekać na swoją przyjaciółkę, że nie wie, 
co się z nią stało, jeżeli nie wróci do rana, to za-
wiadomi policję…

– To pani jest tą przyjaciółką Anią?
– Tak, to ja – wyszeptałam, gdy Małgosia leża-

ła już na noszach. – Weźcie mnie ze sobą, jestem 
lekarzem, a w szpitalu leży mój narzeczony, An-
drzej Dobrowolski.

– A! Doktor Dobrowolski to był wspaniały le-
karz. – Ratownik wyraźnie miał ochotę na rozmo-
wę podczas jazdy. – Przyjeżdżał do naszego szpi-
tala regularnie na konsultacje kardiologiczne. 
Ostatnio pochwalił się, że się żeni. No cóż, lekarze 
też umierają…
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– Dlaczego pan mówi, że BYŁ lekarzem?! Prze-
cież on wyzdrowieje, prawda? Prawda? – dodałam 
chyba zbyt cicho, żeby mój rozmówca usłyszał, bo 
odpowiedzi nie było.

Niestety, szatan okazał się silniejszy. Nikt z na-
szych bliskich nie przeżył.

Małgosia nie była w stanie uczestniczyć w po-
grzebach. Ja wszystko organizowałam, zawiada-
miałam krewnych Małgosi i rodzinę Andrzeja, 
wykorzystując bazę adresów, na które mieliśmy 
w październiku wysyłać zaproszenia na nasz 
ślub…

Gdy zapytałam Małgosię, czy na szarfach przy 
wieńcach życzy sobie jakieś szczególne teksty po-
żegnania, poprosiła, abym w jej imieniu zamówi-
ła wiązankę z napisem: „Andrzejowi – z podzię-
kowaniem za uratowanie mi życia”. I dodała:

– Wtedy migrena tak mnie ścięła, że łykałam, 
co popadnie, chyba przesadziłam, a może pomy-
liłam z bólu leki, nie pamiętam. Andrzej przecho-
dził przez taras i zorientował się, że nie oddycham. 
Podjął natychmiast reanimację i po dobrej chwili 
wróciłam do żywych. Mówił później, że nerwowo 
szukał komórki, którą miał zwykle przypiętą w etui 
do paska od spodni, ale tym razem zostawił ją 
chyba w pokoju na poddaszu, bo etui było puste. 
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Nie mógł więc zadzwonić po erkę. Wołał ciebie na 
pomoc, ale nie przyszłaś. A inni byli zajęci w od-
ległej kuchni i nic nie słyszeli. Czarek wyjadał im 
grzyby spod ręki, bo je uwielbia, było przy tym 
dużo śmiechu…

Ponieważ czułam się już lepiej, Andrzej wziął 
mnie na ręce i położył w salonie na kanapie, bo 
zaczął kropić deszcz. Usnęłam, a domownicy za-
siedli do kolacji. Andrzej ich uspokoił, że ze mną 
wszystko dobrze. Ciebie nie było, ale powiedzia-
łam, że pewnie poszłaś szukać tej parceli, na któ-
rej mieliście, mój Boże, stawiać dom. Ciągnął 
Czarka, żeby mimo deszczu poszedł z nim szukać 
ciebie, ale Czarek zaczął wymiotować, potem Ala 
straciła przytomność… i Andrzej dzwonił po po-
gotowie, raz i drugi, a potem sam zaczął majaczyć. 
Wszystkich zabrali do szpitala, a ja czekałam na 
ciebie, Aniu. I widzisz, znów zostałyśmy tylko we 
dwie, tak jak w czasie wojny, jak potem w bidulu. 
Patrz, przybrani rodzice też już nie żyją, a nasze 
życie i plany na przyszłość się zawaliły. Ale z Bożą 
pomocą pozbieramy się, prawda? Jesteśmy prze-
cież przyjaciółkami na dobre i na złe! Mam tylko 
ciebie, Aniu!

– A ja ciebie!
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Ucałowałam Małgosię, która tak się wzruszyła 
wspomnieniami, że parametry wyświetlane na 
monitorze zaczęły skakać. Spojrzałam na nie z nie-
pokojem, przybiegła też pielęgniarka i wstrzyknęła 
do butelki z kroplówką coś na uspokojenie.

– Proszę nie męczyć pacjentki. Jest pani leka-
rzem, to wie pani, czym to grozi – powiedziała 
z nutą nagany w głosie.

– Wiem, przepraszam. Jeszcze tylko parę słów 
i znikam – obiecałam solennie.

– Małgosiu! Nasza przyjaźń wisiała na włosku! 
Zanim uśniesz po tym leku, muszę ci jeszcze od-
powiedzieć na twoje zaległe pytanie, dlaczego 
wtedy wyszłam na tak długo z domu. Nie mogła-
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bym żyć dalej w przyjaźni z tobą, gdybyś nie do-
wiedziała się, że podejrzewałam ciebie i Andrzeja 
o romans. Zobaczyłam was wtedy na tarasie i by-
łam pewna, że… – tu głos mi się załamał. – No bo 
ty leżałaś, Andrzej trzymał cię w objęciach, szar-
pał pasek, całował… A przecież on przywracał ci 
życie! Boże, gdyby i ciebie zabrakło! Andrzeja nie 
zdążyłam przeprosić za te niecne podejrzenia, ale 
może teraz usłyszy mnie tam, w niebie. A czy ty mi 
przebaczysz?

W odpowiedzi Małgosia uśmiechnęła się, 
mrugnęła powiekami i uścisnęła moją dłoń, która 
leżała obok jej ręki. Odetchnęłam z ulgą. Przyjaźń 
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to przecież zbyt cenny skarb, żeby go stracić. Przy-
jaźń ma wielką wartość!

Przez kolejne kilkadziesiąt lat nasza przyjaźń 
rosła i dojrzewała. Wspierałyśmy się we wszystkim. 
W trudnych sprawach po śmierci naszych bliskich, 
w problemach spadkowych Małgosi, w sprzedaży 
zbyt dużego teraz domu i daczy na Mazurach. Za 
dużo bolesnych wspomnień dotyczyło tego miejsca. 
To ja jeździłam tam z jej upoważnienia, żeby roz-
mawiać z potencjalnymi kupcami. Na szczęście 
transakcja dosyć szybko się sfinalizowała.

Któregoś razu wchodząc do daczy, zobaczyłam 
rudzielca w grubych okularach.

– Prose pani – zagadnął mnie pierwszy. – Chy-
ba pani się na nas pogniewała za te grzyby i już 
nie kupi tej ziemi za naszym polem? A tata nie 
ruszył tych pieniędzy od pana Andrzeja. Nie wie-
dział, gdzie szukać pani. Bo chciał je oddać. Pani 
zajdzie do nas, tato jest w domu.

– A jak ty masz na imię? – zapytałam, tłumiąc 
niechęć do chłopaka.

– Jestem Maciek, ale wszyscy mówią na mnie 
rudzielec.

Tato Maćka rozpłakał się na mój widok.
– Boże, co za nieszczęście. To przez te chore oczy 

Maćka. Przecież zbierał grzyby od małego. Niech 
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pani poda mi swoje konto, to zwrócę zaliczkę. To 
było ładnych parę tysięcy. Jak ten pan Andrzej 
musiał panią kochać!

Świat mi zawirował, ale całym wysiłkiem woli 
powiedziałam spokojnie:

– Nie odbiorę tych pieniędzy. Niech pan jak 
najszybciej ustala termin operacji Maćka. Życzę 
wam wszystkiego dobrego!

Małgosia wróciła do pracy w banku. Zamiesz-
kała blisko mnie, widywałyśmy się niemal codzien-
nie. Dużo czasu spędzałyśmy razem, obowiązkowo 
wszystkie święta, imieniny, urodziny… Ja dużo 
pracowałam w poradni rodzinnej, zrobiłam jeszcze 
drugą specjalizację z kardiologii, przez pamięć 
o Andrzeju, i z przychodni przeniosłam się do 
kliniki.

Małgosia po przejściu na emeryturę jeszcze 
długo brała zlecenia księgowe w prywatnych fir-
mach. Ale z wiekiem była coraz słabsza, miała 
problemy z chodzeniem. Zamieszkała więc u mnie. 
Nie oddałam jej do domu opieki, chociaż formal-
nie, jako osoba samotna, dostałaby tam miejsce 
względnie prędko.

Umarła, bo serce któregoś dnia odmówiło jej 
posłuszeństwa. Nawet ja jako kardiolog nic nie 
mogłam zrobić. To był sierpień. Wkrótce zamówi-
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łam u kamieniarza nagrobek, bo bałam się, że 
przed zimą mogiła się zapadnie i nie dam rady jej 
pielęgnować. A tak chciałam, żeby na Wigilię pa-
liły się na grobie znicze. Małgosia lubiła światełka 
na choince…

Zapadła głęboka cisza, którą nagle przerwał 
Marcel. Zaspanym głosem oznajmił, że ułożył 
puzzle, po czym zapytał:

– Czy już jest północ? Bo chcę usłyszeć, jak 
Azor mówi ludzkim głosem. Babciu Aniu, ty masz 
chyba ze sto lat i dużo wiesz – co zwierzęta mówią 
w Wigilię?
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Praca pracy nierówna, ale…

Codzienną pracą twoją

możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć,

ale i wszystko złe – naprawić.

Maria Dąbrowska

Szanowni państwo! Dzisiejsze posiedzenie 
rady pedagogicznej odbywamy w znacznie 

poszerzonym gronie. Zaprosiłam na nie komitet 
rodzicielski, wójta naszej gminy, księdza probosz-
cza, pana posterunkowego, dyrektora spółdzielni 
rękodzieła artystycznego, kierownika przychodni 
Zdrowie i szefową gminnej kawiarenki. Zapro-
siłam też panią Gienię, która jest naszą absol-
wentką z pierwszego rocznika. Nadal mieszka tu, 
w swoim rodzinnym domu, który odziedziczyła 
po rodzicach. We wrześniu nasza szkoła będzie 
obchodzić piękny jubileusz siedemdziesięciolecia. 
I już dzisiaj, chociaż to dopiero marzec, powinni-
śmy ustalić ramowy program uroczystości. Myślę, 
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że wszystkim nam zależy na tym, żeby spotkanie 
wypadło godnie i pięknie. Z pewnością będziemy 
mieć gości z województwa, z powiatu i sąsiednich 
miejscowości, w których są „młodsze” szkoły. No 
bo, jak wynika z dokumentów, nasza szkoła była 
przez lata jedyną w promieniu piętnastu–dwu-
dziestu kilometrów. A zaraz po wojnie, praktycz-
nie do 1952, roku dzieciaki musiały jeździć na 
rowerach lub czekać na PKS, który wtedy jeździł, 
jak chciał. A zimą najczęściej wcale nie docierał.

– To prawda – odezwała się pani Gienia. – 
Opowiadał mi o tym starszy brat. Ja poszłam do 
pierwszej klasy już tu, do naszej szkoły. Pamiętam 
niewiele z tych pierwszych lat, ale jedno zdarzenie 
– tak! Wtedy, przed siedemdziesięcioma laty, była 
wielka uroczystość na rozpoczęcie roku szkolne-
go. Grała orkiestra, przyjechało dużo eleganckich 
czarnych samochodów i z jednego z nich kierow-
ca wyjął wielki kosz cukierków. I każdy mógł się 
częstować, ile chciał! Chyba pierwszy raz jadłam 
wtedy cukierki w czekoladzie, bo w naszym GS-
ie były tylko landrynki i dropsy. Nie to, co teraz!

– Opowie to pani na naszej tegorocznej uro-
czystości? Bardzo cenne są takie wspomnienia – 
stwierdziła dyrektorka.
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Pani Gienia zgodziła się od razu i zaraz sięg-
nęła po ptasie mleczko, które woźna rozłożyła na 
stołach obok dzbanków z kawą i herbatą, żeby 
nam się lepiej myślało – jak mówiła nasza sekre-
tarka.

– To jesteśmy wprowadzeni w temat – powie-
działa z wyraźnym zadowoleniem. – A między 
nami jest jeszcze jedna jubilatka – Krysia, moja 
zastępczyni, czyli pani od polskiego, jak mówią 
dzieciaki. Krysia skończyła naszą szkołę dokładnie 
trzydzieści lat temu. Potem uczyła się w liceum, 
tu, niedaleko, wyjechała na studia do Warszawy, 
ale wróciła jako magister polonistyki. Już pracując 
w naszej szkole, zrobiła zaocznie drugi fakultet – 
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z psychologii. Krysiu! Chciałabym, żebyś została 
przewodniczącą komitetu organizacyjnego sie-
demdziesięciolecia naszej szkoły!

Burza oklasków potwierdziła trafność wyboru 
mnie na tę funkcję. Podziękowałam za okazane 
mi zaufanie i poprosiłam, żeby dalszy ciąg spot-
kania przybrał formę tzw. burzy mózgów. I myślę, 
że był to dobry pomysł, bo – tak na gorąco – pad-
ło kilka dobrych propozycji:

• przygotowanie okolicznościowej insceniza-
cji obrazującej historię naszej szkoły (po-
wstanie, rozbudowę, sukcesy, sylwetki 
szczególnie zasłużonych nauczycieli…);

• złożenie kwiatów na grobach zmarłych pra-
cowników szkoły;

• rozmowy z obecnymi uczniami – co im się 
podoba, a co nie w naszej szkole;

• spotkanie z pracownikami szkoły, którzy są 
już na emeryturze, ale mieszkają w naszej 
gminie;

• zabawa (dyskoteka) dla starszych uczniów;
• Msza Święta w intencji dziękczynnej za 

siedemdziesiąt lat szkoły;
• zjazd absolwentów szkoły…
W tym momencie wywiązała się gorąca dys-

kusja. No bo to przecież były tysiące ludzi! Nawet 
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jeżeli nie wszyscy odpowiedzą na zaproszenie lub 
ono do nich nie dotrze, to i tak może to być niezły 
tłumek.

– Trzeba by zbudować tu hotel á la warszawski 
Marriott – podsumował posterunkowy.

Zanim jednak osoba zgłaszająca ten pomysł 
zdecydowała się go wycofać, znalazłam pewne 
rozwiązanie.

– Spróbuję zaprosić swoją klasę. Ten trzydzie-
stoletni jubileusz robi wrażenie. Dobrych parę lat 
temu, gdy w Internecie była modna Nasza Klasa, 
zarejestrowało się na niej dwudziestu dwóch ucz-
niów z mojej ósmej b! Wiem, że cztery osoby już 
nie żyją, a pięć mieszka w Ameryce, więc wątpli-
we, żeby tu przyjechali. Na miejscu jest siedmio-
ro absolwentów. Wiem, bo ich dzieci chodziły do 
naszej szkoły. Myślę, że zbierze się spora grupka. 
Będą naszymi honorowymi gośćmi!

Pomysł przyjęty został z entuzjazmem!
Na początku sierpnia wszystko było zapięte na 

ostatni guzik. Co prawda zapomniałam niemal 
o urlopie, ale przecież jubileusz zobowiązuje!

Pierwszego września po oficjalnych uroczy-
stościach powietrze ze mnie zeszło. Tyle odpo-
wiedzialności, tyle wrażeń! A czekał mnie jeszcze 
wieczór w towarzystwie koleżanek i kolegów, 
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którzy przyjechali tu, aby powspominać dawne 
dzieje, pochwalić się (lub pożalić) tym, co ich 
w życiu spotkało… Trzydzieści lat – to szmat 
czasu!

Niepokoiłam się, czy jako gospodyni spotkania 
poznam wszystkich, bo na Naszej Klasie tylko 
część osób pokazała swoje aktualne zdjęcia. Przez 
całe wakacje w mojej kuchni wisiało duże, kom-
puterowo powiększone zdjęcie sprzed trzydziestu 
lat, bo zwyczajem szkoły było, że każdy absolwent 
otrzymywał takie na pamiątkę wraz ze świade-
ctwem ukończenia podstawówki. I jak tylko 
wchodziłam do kuchni, powtarzałam sobie: 

– To jest Jadzia, to Zenek, to Ela, to druga Ela, 
to Krzyś…

– No przecież oni już tak nie wyglądają – mó-
wił za każdym razem mój mąż. – Może ten Zenek 
jest łysy, a Jadzia utyła i przefarbowała się na rudo? 
Ty też przecież się zmieniłaś. Ale wciąż mi się 
bardzo podobasz – dodawał na pociechę.

Na pomoc przyszedł mi Damian, gospodarz 
obecnej klasy VIIIb.

– Zrobimy gościom kotyliony, tak jak na balu – 
widziałem taki film w necie. I każdy będzie miał 
na klapie napisane, czarno na białym, swoje imię. 
A tłem będzie niebieska tarcza z numerem naszej 
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budy. Kiedyś nosiło się takie tarcze, babcia mi opo-
wiadała – dodał, uśmiechając się od ucha do ucha.

Pomysł był super i sprawdził się w stu procen-
tach. Ja też miałam taką tarczę. I pani Gienia, i jej 
dwie koleżanki, które znalazła (przez Internet!) 
i zaprosiła na nasz jubileusz.

Dyrektorka poprosiła, żeby te tarcze nosić 
przez cały dzień, a może i dłużej, bo to dumny 
znak! Tak więc gdy spotkaliśmy się po południu 
w naszej gminnej kafejce, wszyscy wiedzieli, kto 
jest kim! A było nas szesnaście osób – dziesięciu 
panów i sześć pań. Powitaniom i uśmiechom nie 
było końca. Na początku spotkania była też dy-
rektorka, ale krótko, bo obiecała pani Gieni, że 
odwiedzi najstarsze absolwentki.

Gdy zostaliśmy sami, na moment zrobiło się 
poważnie, bo Krzyś przypomniał, że Ola, Mirek, 
Monika i Grażyna nie żyją, a o Zuzi, Anecie i Ka-
ziku nikt nic nie wie. W chwili ciszy zadumaliśmy 
się, a na zdjęciu klasy, które przyniosłam, Zenek 
zaznaczył flamastrem krzyżyki nad głowami 
zmarłych i znaki zapytania… Natomiast wykrzyk-
niki namalował przy szesnastu buziach. Wszyscy 
poparli moją propozycję, żeby każdy po kolei 
powiedział coś o sobie, o rodzinie, zawodzie, 
pracy itp., itd.
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Ale jak przyszło co do czego, to zapadła cisza. 
W końcu wstał Mariusz i zapytał:

– Wie ktoś z was o jakiejś robocie? Mieszkam 
niedaleko, pracowałem wiele lat w miejscowej 
piekarni, bo po podstawówce rodzice posłali mnie 
do zawodówki. W domu było jeszcze czworo 
drobiazgu i na liceum czy technikum nie mogłem 
sobie pozwolić. Musiałem szybko zacząć zarabiać. 
Bardzo lubiłem swoją pracę. Piec chleb dla ludzi, 
to wielka, wspaniała misja – mawiał mój mistrz, 
szef zakładu, pan Piotr. Każdy dzień pracy rozpo-
czynaliśmy znakiem krzyża, każdy wypiek szef 
również błogosławił. Praca dla mnie ma wielką 
wartość, a jej brak – to klęska. I finansowa, i psy-
chiczna. Co prawda żona pracuje w urzędzie 
gminy, ale wiecie pewnie, jak płacą w budżetówce. 
A mamy niepełnosprawnego syna. Szef zamyka 
piekarnię z końcem miesiąca, idzie na emeryturę. 
Tak wzrosły koszty produkcji, a zwłaszcza gazu, 
że chleb musiałby kosztować Bóg wie ile. A tego 
swoim klientom on nie zrobi. Niech lepiej kupu-
ją pieczywo w markecie. Ja pewnie też pójdę 
w końcu do tej wielkiej fabryki pieczywa, którą 
postawili w zeszłym roku niedaleko. I sprawdziła 
się zasada, że duży jest silniejszy…
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– Mariusz – odezwała się nagle Łucja – a może 
weźmiesz piekarnię w dzierżawę od szefa, trochę 
ją unowocześnisz, urozmaicisz asortyment, za-
trudnisz informatyka, to zrobi ci taki marketing, 
jak trzeba. Ja jestem księgową, zrobimy biznes-
plan…

– Łucjo, byłbym ci wdzięczny po grób – w Ma-
riusza jakby wstąpiły nowe siły!

– Jak już jestem przy głosie – kontynuowała 
Łucja – to może powiem parę słów o mojej pracy. 
Po naszej podstawówce skończyłam Technikum 
Ekonomiczne, a później – zaocznie – zdobyłam 
tytuł magistra ekonomii. Tak to jakoś poszło 
i prawdę mówiąc, nie zastanawiałam się zbytnio, 
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czy zawód księgowej to jest właśnie moje życiowe 
powołanie. Rodzice często mi tłumaczyli, że po-
winnam mieć porządny, stały fach, bo oni są już 
w podeszłym wieku – mama mnie urodziła, gdy 
miała czterdzieści sześć lat. Bali się widocznie, że 
jako jedynaczka nie dam sobie rady, gdy ich za-
braknie. A póki są na świecie firmy i klienci, to 
księgowi są zawsze potrzebni. „Musisz, Łucjo, 
szanować swoją pracę, wykonywać ją uczciwie 
i sumiennie, a wtedy ją szczególnie docenisz i zo-
baczysz, że jesteś ludziom potrzebna. Niech cię 
Bóg broni przed jakimiś machlojkami i naduży-
ciami. Bo pokusy na pewno będą cię nękać”. 
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Mama była sklepową i coś wiedziała o tym, jak to 
jest, gdy się obraca pieniędzmi. Doceniam swoją 
pracę. Jest bardzo ważna w moim życiu. Stale się 
dokształcam, bo przepisy się zmieniają, muszę też 
nadążać za nowymi systemami informatycznymi, 
bo bez nich ani rusz we współczesnym biznesie.

– Łucjo, a pomożesz mi rozliczyć PIT? Bo 
w ubiegłym roku coś pomyliłam i musiałam cho-
dzić do urzędu skarbowego, tłumaczyć się ze 
swoich błędów, a to miłe nie było. Czułam się jak 
oszustka, chociaż przecież nie miałam zamiaru 
zrobić nic złego – żaliła się Marta.

– Oczywiście, zaraz wymienimy adresy mailo-
we i telefony. Masz to jak w banku – jak mawiają 
księgowi i nie tylko.

– Á propos banku – też w nim ostatnio praco-
wałem, ale jako ochroniarz – zawołał Zenek. – 
Dyrektor mojego oddziału mówił mi kiedyś, że 
właściwie to ja jestem tu najważniejszy, że moja 
praca jest najwięcej warta. No bo jakby, nie daj 
Boże, coś się stało klientom lub paniom w okien-
kach, to bank musiałby się zwijać, nie dawałby 
poczucia bezpieczeństwa. A przy dużej kasie 
bezpieczeństwo to priorytet! No, może trochę 
przesadził, ale i dla mnie ta praca ma wielką war-
tość, choć pensja jest taka sobie. Czasem się 
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chwalę wśród kolegów, którzy są tak zwani fizycz-
ni i zasuwają w upale czy mrozie, na przykład przy 
remoncie dróg, że ja to mam dobrą pracę w ban-
ku. No co, przecież nie kłamię. To tak, jak było 
w takiej sąsiedzkiej rozmowie. Mówi kuma do 
kumy: „A mój mąż to wykłada na uniwersytecie”. 
„A co wykłada?” – pyta z nabożeństwem sąsiadka. 
„Kafelki!” – pada odpowiedź.

Również wypowiedź Zenka nagrodzono bra-
wami i chóralnym śmiechem. Po chwili przerwy 
na nalanie kolejnej kawy rękę podniosła Ela, któ-
ra dla odróżnienia od jej imienniczki była nazy-
wana w szkole Melą.



234

– Ja się czuję jak na lekcji, bo tyle wspomnień 
z dawnych lat mnie tu ogarnęło, dlatego podnio-
słam rękę, zgłaszając się do odpowiedzi.

Po tym wstępie Mela wyjęła z torebki dwie 
granatowe wstążki i błyskawicznie zrobiła dwie 
kitki ze swoich blond włosów, które układały się 
jej w pięknych falach aż do ramion.

– Taką mnie pamiętacie, prawda?
– Superpomysł, Melu, super – zawołałam 

spontanicznie.
Znowu oklaski i uśmiechy zawładnęły salą.
– Słuchajcie! Tak właśnie młodo się czuję! 

A mam tu mówić o swojej przeszło dwudziesto-
pięcioletniej pracy zawodowej. Aż mi się nie chce 
wierzyć, że tyle lat minęło od czasu, gdy wyjecha-
łam stąd do ogólniaka, a potem na Akademię 
Medyczną do Gdańska. Zawsze marzyłam o tym, 
żeby zostać lekarzem, tak jak mój ojciec. Znaliście 
go przecież, przyjmował na świat tych z was, 
którym się spieszyło i nie chcieli czekać, aż przy-
jedzie karetka z odległego szpitala. Przez długi 
czas był jedynym lekarzem w naszej gminie. No 
i marzenie się spełniło. Mama mi często powta-
rzała, że ojciec byłby ze mnie dumny. Niestety 
zmarł przedwcześnie. Byłam bardzo szczęśliwa, 
gdy po obowiązkowych stażach na różnych od-
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działach dostałam etat w klinice pediatrii. Oprócz 
pracy na oddziale i dyżurów obowiązywała mnie 
jeszcze praca naukowa – specjalistyczne badania, 
publikowanie ich wyników w prestiżowych cza-
sopismach medycznych i praca dydaktyczna ze 
studentami. Celowo wybrałam los singielki, praca 
wygrała w moim przypadku konkurs życiowego 
wartościowania. Widziałam, jak koleżanki szarpią 
się między pracą a domem – wiecznie niezado-
wolonym mężem, dziećmi, które podrzucały 
babciom, ciotkom, gdy przedszkole ich nie przyj-
mowało z powodu nawet błahych infekcji… Czy 
dobrze postąpiłam, że ofiarowałam swoje życie 
osobiste na rzecz nauki? Sądzę, że tak! Wartość 
mojej pracy naukowej doceniano wielokrotnie, 
otrzymywałam nagrody, wyróżnienia. Ale przede 
wszystkim dzięki moim odkryciom wielu małych 
pacjentów udało się uratować przed śmiercią. 
W moim gabinecie brakuje miejsca na ścianach 
na kolejne dyplomy i laurki od wdzięcznych dzie-
ciaków. Niektórzy przesyłają mi życzenia świą-
teczne i imieninowe do dziś, chociaż już sami 
założyli rodziny i cieszą się synem czy córką.

– Mela jest profesorem nauk medycznych, 
opublikowała masę książek i artykułów, brała 
udział w wielu konferencjach, była nawet z wyni-
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kami swojej pracy w Australii, wypromowała 
ośmiu doktorów, była też dziekanem Akademii 
Medycznej w Gdańsku – Jadzia przeczytała jed-
nym tchem życiorys naukowy Meli, potrząsając 
smartfonem. – To tylko z Wikipedii, ale jest o niej 
o wiele więcej informacji w Internecie. Znalazłam 
do niej kontakt, gdy dwa lata temu zachorował mój 
wnuczek. Mela! Jestem dumna z tego, że siedzia-
łyśmy przed laty w jednej ławce, pamiętacie?

– No jasne, że tak. Siedziałem za wami, to była 
trzecia ławka pod oknem, prawda? I zawsze mnie 
kusiło, żeby pociągnąć cię, Melu, za te twoje ku-
cyki, ale bałem się, że oberwę po łapach – zawołał 
Krzyś.
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– To pociągnij mnie teraz – zawołała Mela 
z przekornym uśmiechem, wcale niepasującym 
do pani profesor. – Pozwalam!

– A ty co powiesz o sobie, o swojej pracy, Krzy-
siu? – zapytałam, gdy ucichł gwar towarzyszący 
odwiązywaniu wstążek z kucyków Meli.

– Och! Ja widziałam, jakim on wypasionym 
mercem przyjechał – wtrąciła się znów Jadzia. – 
To z naszego Krzysia musi być jakaś wielka szycha!

– Opowiedz, Krzysiu, opowiedz, jak ci się 
ułożyło – odezwały się z sali liczne głosy.

– Oj, kochani, co ja mam powiedzieć? Od 
końca czy od początku? No może tak… W naszej 
szkole byłem raczej przeciętniakiem, prawda? 
Potem wyjechałem do Kudowy-Zdroju, bo tam 
mieszkała mamy siostra i miałem bezpłatną kwa-
terę. W liceum, które wymogli na mnie rodzice, 
poznałem fantastyczną dziewczynę, szalenie zdol-
ną i elokwentną, a przy tym piękną. Wszystkie 
chłopaki ze szkoły się w niej kochały, a ona tylko 
na mnie patrzyła przyjaznym okiem i pozwalała 
się adorować. Oszalałem ze szczęścia, przynosi-
łem kwiaty, no, jak to się mówiło – chodziliśmy 
ze sobą. I błyskawicznie musiałem się podciągnąć 
ze wszystkiego, łącznie z savoir-vivre’em, bo ona 
chciała rozmawiać ze mną na każdy temat. Nie 
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wystarczały jej same przytulenia i całusy, w czym 
czułem się mocny, ale co do pozostałych oczeki-
wań nie dorastałem jej do pięt. Zarywałem noce, 
czytałem Dostojewskiego i Mrożka, ale… w koń-
cu rzuciła mnie dla Murzyna, syna attaché ame-
rykańskiej ambasady. Wkrótce wyjechała z rodzi-
ną na stałe do Warszawy. Jak tak teraz myślę, moje 
wielkie zranienie przemieniło się w chorą ambicję, 
w nadmierne pragnienie bycia kimś wielkim, 
ważnym… Kimś, o kim mówią w radiu i w tele-
wizji, piszą w gazetach. Żeby Iga wiedziała, kogo 
rzuciła, żeby tego pożałowała. Zaciąłem się w so-
bie, zrobiłem trzy fakultety – zarządzanie, poli-
tologię i psychologię. Znam biegle kilka języków. 

Z  taką wiedzą i umiejętnościami mógłbym 
czynić wiele dobra przez swoją pracę. Ale nie 
sama praca była przez lata dla mnie wartością, 
lecz sukces, władza, właściwy stołek. A siedzia-
łem na różnych wysokich tronach, ale nie byłem 
szczęśliwy. Trzykrotnie się rozwodziłem, nie mam 
potomstwa. Owszem, jestem rozpoznawalny, 
obecnie szefuję znanej partii, jestem też człon-
kiem wielu rad nadzorczych i przedstawicielem 
handlowym wielkiego chińskiego koncernu na Eu-
ropę. Chętnie udzielam wywiadów, jestem uważa-
ny za wybitnego eksperta w różnych dziedzinach. 
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Internet często aż huczy na mój temat. Gdzieś ze 
dwa lata temu otrzymałem zaproszenie do nowej 
komercyjnej stacji telewizyjnej, której redaktor 
naczelny chciał ze mną zrobić program o aspek-
tach moralnych biznesu. W rozmowie z sekretar-
ką redakcji tego programu usłyszałem, że będzie 
mowa między innymi o miejscu biznesmena 
w społeczeństwie, o poczuciu bycia potrzebnym, 
o godności, szacunku, lojalności, sprawiedliwo-
ści, satysfakcji z pracy, odpowiedzialności… Te 
hasła brzmiały mi jakoś obco i bezosobowo. Już 
chciałem kategorycznie odmówić miłej skądinąd 
sekretarce, ale ugryzłem się w język, słysząc, że 
program ten po raz pierwszy ma być emitowany 
również do Europy Południowej i do północnej 
Afryki. I że szukają właśnie kogoś takiego jak ja. 
Mile mnie to połaskotało po ambicji. A zachęca-
jące było również to, że program można byłoby 
zobaczyć i usłyszeć na Czarnym Lądzie, bo a nuż 
Iga tam mieszka ze swoim Murzynem? Musiałem 
się przyszykować, żeby zabłysnąć, aż jej oczy 
zbieleją! Dowiedziałem się, że program prowadzić 
będzie studentka dziennikarstwa, która bardzo się 
tym stresuje i chciałaby, jeżeli to tylko możliwe, 
porozmawiać ze mną wcześniej, a nie od razu 
w studiu, w czasie nagrania. Zgodziłem się od razu 
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na taką próbę generalną, bo prawdę mówiąc, nie 
czułem się zbyt mocno w tym temacie. Sekretarka 
wyraźnie się ucieszyła i powiedziała, że zarezer-
wuje dla nas stolik w Caffe-Dance pojutrze na 
siedemnastą. Przyszedłem grubo wcześniej, ale 
przy stoliku numer dwadzieścia jeden już ktoś 
siedział. Sądząc, że to poprzedni gość jeszcze nie 
zwolnił miejsca, zapytałem, czy mogę się dosiąść. 
Spod morza bujnych włosów wyłoniła się twarz 
młodej dziewczyny o śniadej cerze.

„Ach, już pan jest, a ja jeszcze chciałam przej-
rzeć scenariusz programu” – zawołała speszona.

„Dzień dobry! Widzę, że pani mnie zna, a czy 
mógłbym poznać pani imię, będzie się nam łatwiej 
rozmawiało” – starałem się rozładować atmosfe-
rę „Nel Jacobson! W redakcji TVE-A jestem na 
praktyce studenckiej od niedawna. Bardzo się de-
nerwuję, zależy mi, żeby program wypadł dobrze. 
Pomoże mi pan w tym?” – zapytała z rozbrajającą 
szczerością.

„Postaram się nie zawieść pani oczekiwań. 
Zamówimy kawę, może jakieś lody, bo upał dziś 
potężny – ma pani ochotę? A potem wspólnie 
przejrzymy scenariusz, dobrze?”.

Przygotowanie programu poszło nam nad 
wyraz szybko i sprawnie. Już „poza protokołem” 
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rozmawialiśmy chwilę na luźne tematy. Nagle 
zadzwoniła moja komórka. Mrugnąłem przepra-
szająco, dając znać, że to ważne, i odebrałem. 
Dzwoniła moja asystentka. Mówiła bardzo głośno, 
przejętym głosem:

„Panie prezesie, dzwonił pana ojciec. Mówił, 
że nie może się dodzwonić na pana prywatną 
komórkę, a numeru służbowej nie pamięta. Był 
roztrzęsiony, prosił, żeby pan możliwie szybko 
przyjechał do Kudowy-Zdroju, bo zachorowała 
ciężko pana mama. Byli właśnie u ciotki Basi 
z krótką wizytą i takie nieszczęście! Gdzie pan 
jest, o której kierowca ma podjechać?”.

„Do Caffe-Dance, natychmiast! Przepraszam 
panią, ale muszę pilnie wyjechać! Nic nie wyjdzie 
z jutrzejszego programu, przepraszam, ale…”. 

Tu wtrąciła się moja rozmówczyni:
„Słyszałam, chcąc nie chcąc, tę rozmowę. Ro-

zumiem i współczuję. Powiem szefowi, co się 
stało, może zarezerwuje dla mnie studio w innym 
terminie”.

Już w windzie, którą zjeżdżaliśmy z trzydzie-
stego piątego piętra szklanego wieżowca, Nel 
zapytała:

„Padła w rozmowie nazwa miejscowości: Ku-
dowa-Zdrój. Byłam tam kiedyś z rodzicami, to 
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rodzinna miejscowość mojej mamy. Taki zbieg 
okoliczności. Jaki świat jest mały, prawda?”.

A ja w tym momencie doznałem olśnienia! 
Przez całą rozmowę miałem wrażenie, że twarz 
Nel, mimo ciemnego koloru skóry, jest mi znajo-
ma. Zapytałem więc tylko przez ściśnięte zęby:

„Czy pani mama ma na imię Iga?”.
Zdziwiona Nel potwierdziła…
„A ojciec?”.
„Ojca nie znam, zostawił mamę, gdy okazało 

się, że jest w ciąży. Nigdy się z nami nie kontak-
tował. Wyjechał podobno do swoich rodziców do 
Ghany. Zgodził się tylko dać mi swoje nazwisko 
ze względu na to, że jestem Mulatką. Mieszkamy 
z mamą tu, niedaleko, na Saskiej Kępie. A pan zna 
moją mamę?”.

„Tak, raczej trzeba by powiedzieć – znałem 
przed wielu laty. Ale stoi już mój samochód, mu-
szę jechać. Proszę się skontaktować ze mną za 
mniej więcej tydzień”.

Do Warszawy wróciłem po ośmiu dniach. Na 
szczęście mama dość szybko wracała do zdrowia. 
Telefon zadzwonił tego samego dnia. Tym razem 
odezwała się od razu Nel. Grzecznie zapytała 
najpierw, jaką miałem podróż i jak się czuje moja 
matka. A potem poprosiła o jeszcze jedno spot-
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kanie, bo na następny program za tydzień ma 
przydzieloną większą liczbę minut i chciałaby 
uzgodnić ze mną dodatkowe zagadnienia.

„Dobrze” – odpowiedziałem. – „To co, jutro 
o siedemnastej w tym samym miejscu?”.

Zrobiło się cicho, chciałem się już wyłączyć, 
ale okazało się, że Nel jest jeszcze po drugiej  
stronie.

„A czy przyjąłby pan zaproszenie do naszego 
domu? Mówiłam mamie o panu, bardzo by chcia-
ła porozmawiać”.

Ojej, czy jest sens wspominać takie dawne 
dzieje i rozdrapywać starą, zabliźnioną ranę? – 
pomyślałem z lękiem. Ale wbrew temu odpowie-
działem:

„Dobrze, będę, proszę o adres”.
– No i, moi kochani – Krzysztof powiódł wzro-

kiem po zasłuchanej sali – rok temu odbył się nasz 
ślub! Od tego czasu jestem innym człowiekiem! 
Pracuję spokojnie, uczciwie, wykorzystuję swoją 
wiedzę i doświadczenie. Czuję ciężar odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje, ale czuję też, 
że taka praca ma wielką wartość. Nel skończyła 
studia z wyróżnieniem i zapowiada się na świetną 
dziennikarkę!
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Gdy Krzyś skończył swoją opowieść, zapano-
wała niesamowita cisza. Dopiero za dobrą chwilę 
odezwał się Tomek:

– Krzysiek, to się nadaje na scenariusz filmu, 
zrób z tego użytek. Byłaby świetna premiera!

– Tomek, a jaki byłby twój scenariusz? – za-
chęciłam go do kolejnych zwierzeń.

Tomek spuścił głowę i momentalnie wyparo-
wała z niego ochota do opowiadania o sobie.

– Ja tu, czy może w tym momencie, zupełnie 
nie pasuję – bronił się cały w wypiekach.

– Powiedz chociaż parę słów, przecież jesteśmy 
tu sami swoi – Basia, jego dawna szkolna sympa-
tia, odezwała się nic nie zmienionym, ciepłym 
głosem i uśmiechnęła się promiennie.

– No dobrze, ale mam nadzieję, że nie bę-
dziecie się ze mnie śmiać. Ja nie mam żadnego 
wykształcenia oprócz naszej podstawówki. Po jej 
skończeniu, co przyszło mi, jak może pamiętacie, 
z wielkim trudem, moja rodzina wyjechała za 
chlebem do Krakowa. Ojciec przez wiele lat ciężko 
pracował na budowach, mama była salową w szpi-
talu, a popołudniami sprzątała u zamożnych ludzi. 
Ja, najstarszy z rodzeństwa, prędko musiałem 
dorabiać do skromnego domowego budżetu, 
bo miałem jeszcze trzy młodsze siostry. Rozpo-
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cząłem co prawda dalszą naukę w zawodówce 
i bardzo chciałem zostać informatykiem, ale nic 
z tego nie wyszło. Dużo lekcji opuszczałem, bo 
ojciec zabierał mnie na budowę, gdzie oczywiście 
pracowałem jako małolat na czarno. Ale trochę 
więcej grosza wpadło. Gdy skończyłem osiemna-
ście lat, zatrudniłem się w Zakładzie Oczyszcza-
nia Miasta, czyli wywoziłem kubły ze śmieciami 
lub kierowano mnie na sortownię śmieci, gdzie 
z przesuwającej się prędko taśmy musiałem przez 
x godzin wybierać puszki czy szklane opakowania. 
Nie było wtedy jeszcze domowego sortowania, 
czyli worków lub pojemników żółtych, zielonych, 
niebieskich. Ciężka to była praca. Koledzy bardzo 
różni, zdarzał się element, chłopaki po wyrokach, 
poprawczakach. Jak trafiły się jakieś „fajne śmieci”, 
przykładowo płytki miedziane czy aluminiowe lub 
nawet zwykły złom, sprzedawaliśmy tę zdobycz 
na lewo i urządzaliśmy libacje. Wpadłem w alko-
holizm, potem trafiały się narkotyki. Nałogowo 
paliłem papierosy, pewnie dlatego, żeby usunąć 
z nosa odór śmieci…

Po dziesięciu latach takiego życia byłem wra-
kiem człowieka, ale cóż, zarabiać było trzeba, 
a znaleźć wtedy inne zajęcie graniczyło z cudem. 
Praca, owszem, była dla mnie ważna, ale tylko 
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dlatego, że dawała jakąś tam kasę. Mniej więcej 
w tym czasie zmarł mój ojciec, matka przeszła na 
rentę, bo wysiadł jej kręgosłup. W domu została 
najmłodsza Julcia, Hanka wyszła za mąż i wyje-
chała do Niemiec, a Marysia wstąpiła do zakonu 
sióstr miłosierdzia. Skąd się jej to wzięło, napraw-
dę nie wiem, ale myślę, że to dzięki jej modlitwom 
stanąłem na nogi. W naszej firmie zmienił się 
zarząd, a nowy dyrektor był wspaniałym człowie-
kiem. Nie dość, że zmodernizował zakład, zakupił 
nowe, zautomatyzowane śmieciarki, to jeszcze 
rozmawiał z pracownikami, nawet z tymi z same-
go dołu, jak ja. Pomógł mi bardzo, uwierzyłem 
w siebie, zrobiłem prawo jazdy i kilka specjali-
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stycznych kursów. Z pracy odeszli złodzieje i al-
koholicy, zostałem szefem ekipy, potem kierow-
nikiem sektora. A przede wszystkim zrozumiałem, 
że moja praca ma sens, jest ważna, chroni wielu 
ludzi przed epidemią. No bo co by było, gdybyśmy 
tak, chociażby przez tydzień, nie wywozili śmieci? 
Brud, smród i zaraza! Widziałem taki film, chyba 
z Peru, jak tam wyglądają ulice, podwórka, bloki, 
jak toną w śmieciach, bo nikt ich nie uprząta. Ale 
i tak wielu ludzi mówi jeszcze o nas pogardliwie – 
śmieciarze!

Oklaski dla Tomka nie milkły bardzo, bardzo 
długo…
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Sposób na brak czasu 
w Wieczności

Czas to bogactwo,

którego nie można zaoszczędzić;

trzeba je wydawać.

Stefan Kisielewski

Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Uwaga, uwaga! 
Decyzją kapituły zaszczytny tytuł Lidera Bi-

znesu otrzymuje w tym roku firma Wieczność, 
której właścicielem i szefem jest pan Bartosz 
Wieczorek! Serdecznie gratuluję tak znakomitego 
sukcesu! Otrzymał pan również najwięcej głosów 
czytelników „Miejskich Wiadomości”!

Słowa przewodniczącego kapituły dotarły do 
mnie jak zza grobu (sic!). Wokół panował bowiem 
potężny hałas, na sali było kilkaset osób i chyba 
drugie tyle dziennikarzy, którzy natychmiast za-
częli się tłoczyć wokół mnie. Z trudem udało mi 
się dotrzeć do sceny i odebrać gratulacje od wielu 
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„ważnych osobistości”. Wręczono mi piękną, sty-
lową statuetkę, przedstawiającą człowieka obsy-
panego banknotami o wysokich nominałach. 
Poproszono mnie o zabranie głosu. Powiedziałem:

− Jestem szczęśliwy i zaszczycony zdobytym 
wyróżnieniem. Rzeczywiście mój biznes kwitnie, 
udało mi się znaleźć niszę na rynku w mojej bran-
ży i to spowodowało ten deszcz kasy – wskazałem 
na statuetkę. − Moi klienci ze zrozumiałych 
względów nie mogli na mnie głosować – tu rozległ 
się gromki śmiech – ale jednak zwyciężyłem!

Brawom nie było końca. 
Bezpośrednio po gali rozpoczął się wspaniały 

bankiet, na którym różni ludzie biznesu podcho-
dzili do mnie, ściskali mi prawicę, mówili, że 
cieszą się wraz ze mną, gratulowali sukcesu, jed-
nak czasem ich wzrok przeczył słowom, a uśmiech 
wydawał się blady i fałszywy. No tak, woleliby być 
pewnie na moim miejscu! Ale to ja okazałem się 
najlepszy!

Po jakimś czasie poproszono mnie do sali obok 
na konferencję prasową. Miałem trochę tremy, 
nie codziennie przecież staje się przed kamerą czy 
mikrofonem. Ale cóż – jak się powiedziało a, 
trzeba i powiedzieć b.
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Co prawda to żona namówiła mnie na start 
w tym Konkursie przez duże K, ale tak bardzo 
znów nie musiała mnie zachęcać. Bardzo ją ko-
cham, ale przez tę firmę tak mało czasu spędzamy 
razem. I to właśnie powiedziałem dziennikarzom 
na dzień dobry, jednocześnie prosząc jeszcze 
o chwilę cierpliwości, bo chciałbym zadzwonić do 
żony i powiedzieć jej o moim sukcesie.

− A dlaczego żony nie ma w takiej chwili przy 
panu? – wyrwał się jakiś brodaty młodzieniec 
z potężnym mikrofonem.

− Dzwonię do hospicjum.
Po tych słowach w sali konferencyjnej zaległa 

cisza jak makiem zasiał.



252

− Ach, nie – państwo mnie źle zrozumieli. 
Żona jest lekarzem, jej zmienniczka musiała pilnie 
wyjechać i…

Po zarejestrowaniu mojej rozmowy z żoną 
dziennikarze byli wyraźnie usatysfakcjonowani 
i zaczęli pytać mnie o wszystko. Widać było, że 
podeszli do sprawy profesjonalnie, bo moje od-
powiedzi ułożyły się w całkiem zgrabną historię…

Firmę Wieczność odziedziczyłem dziesięć lat 
temu po swoim ojcu, który zmarł nagle na zawał 
serca. Był to cios dla nas wszystkich, szczególnie 
dla matki, która po załamaniu nerwowym nie była 
w stanie sama prowadzić naszej rodzinnej firmy.

A ja miałem inny plan na życie. Skończyłem 
studia na politechnice i zacząłem piąć się po 
szczeblach kariery naukowej. Z wyróżnieniem 
obroniłem doktorat, dużo publikowałem, jeździ-
łem na konferencje naukowe, pracowałem ze 
studentami, ucząc ich, jak budować drogi i mosty.

Ożeniłem się z wielkiej miłości z piękną panią 
doktor – Marynią. I jak tylko zwolniło się miejsce 
w hotelu asystenckim, wyprowadziłem się z domu 
rodzinnego, nie zważając na protesty rodziców. 

Koledzy dziwili się, że tak postąpiłem, że prze-
szedłem na „gorsze”, zostawiając całe piętro 
w pięknie urządzonej willi, zwłaszcza że spodzie-
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waliśmy się dziecka. Ale ja nie chciałem już pa-
trzeć przez okno na stojące na podwórku wzory 
nagrobków, nie chciałem spotykać przy furtce 
zapłakanych ludzi w czerni, nie chciałem słuchać 
biznesowych rozmów przy stole:

− Zwłoki przygotowane w szpitalu na Polnej 
zawsze trzeba poprawiać.

− Znowu była awaria w chłodni.
− Jutro mamy dwa pogrzeby dodatkowo.
− Na siódmej kwaterze zapadł się nagrobek. 
Itd., itp…
Poza tym od dzieciństwa miałem jakiś silny lęk 

przed grobem, pochówkiem, cmentarzem. Po 
nocach śniły mi się przerażające sceny z wojen-
nych filmów, gdy ofiary bitew czy obozów kon-
centracyjnych wrzucano do zbiorowych mogił lub 
wręcz najpierw kazano ludziom kopać doły na 
własne groby… Mama uspokajała mnie, że to była 
wojna, a teraz jest czas pokoju, ale niewiele to 
pomagało.

Pamiętam, że gdy miałem dwanaście lat, za 
żadne skarby nie chciałem pójść na pogrzeb mo-
jej nauczycielki, a dyrektorka proponowała nawet, 
żebym powiedział nad grobem okolicznościowy 
wiersz. Wtedy ojciec przy pomocy pasa zmusił 
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mnie do tego, bo uważał, że będzie to dobra re-
klama naszych usług…

Gdy więc odczytano testament, w którym oj-
ciec przepisał całą firmę na mnie, ogarnęło mnie 
przerażenie, chociaż z racji tego, że jestem jedy-
nakiem, mogłem się spodziewać takiego zapisu.

Matka po pogrzebie ojca trafiła do kliniki psy-
chiatrycznej i nie przyjmowała do wiadomości, 
że szukam kupca na Wieczność. Nie miałem wyj-
ścia. Postanowiłem, że tymczasowo zajmę się 
prowadzeniem firmy, przynajmniej do czasu, aż 
mama dojdzie do siebie.

Większość pracy wykonywała sekretarka ojca, 
która przez lata była jego prawą ręką, ja tylko 
podpisywałem papiery. Niestety obroty wyraźnie 
spadały.

Sprawdzało się tu powiedzenie „pańskie oko 
konia tuczy”. Z bólem serca napisałem do dzieka-
na podanie o urlop bezpłatny, żeby zostawić sobie 
furtkę do powrotu na uczelnię, i coraz bardziej 
angażowałem się w rodzinny interes, jednocześnie 
chodząc do psychologa, żeby pozbyć się swoich 
lęków.

Wyraźny przełom w nastawieniu do prowadze-
nia mojej firmy nastąpił, gdy wróciłem z wystawy 
i targów z różnymi usługami i akcesoriami po-
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grzebowymi. Dotarło do mnie, że jest to już wiel-
ki biznes, niemający nic wspólnego ze sferą me-
tafizyczną, duchową, ludzką czy jeszcze jakąś 
inną.

Za radą żony zainwestowałem w budowę no-
wego domu pogrzebowego, nowych, eleganckich 
limuzyn-karawanów, kupiłem udziały w pobliskiej 
restauracji i polecałem ją na stypy. W Internecie 
założyłem stronę www.pamiec.pl, na której moż-
na było zapalić wirtualny znicz i położyć wirtual-
ny wieniec na grobie bliskiej osoby, bez koniecz-
ności fatygowania się na cmentarz… Potrafiłem 
już nawet rozmawiać z rodziną załatwiającą po-
grzeb, zapominając powoli o karierze naukowej. 
Czas mijał.

Pewnego razu mężczyzna przyszedł załatwić 
pogrzeb swojej zmarłej przedwcześnie żony 
i w odpowiedzi na moje pytanie, czy ma jeszcze 
jakieś życzenie, poprosił, żeby pogrzeb trwał dłu-
go, o wiele dłużej niż tradycyjnie. On oczywiście 
pokryje wszystkie koszty z tym związane. Na moje 
zdziwione spojrzenie odpowiedział, że chciałby 
teraz żonie ofiarować dużo czasu, bo gdy jeszcze 
żyła, to razem spędzali go mało. Wolał towarzy-
stwo kolegów, mecze, komputer… A teraz ma 
wyrzuty sumienia.
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W pierwszym odruchu chciałem mu wytłuma-
czyć, że to obecnie niepotrzebna strata czasu, że 
to nic nie da, ale biznesmen wziął górę nad czło-
wiekiem – przecież powiedział, że zapłaci!

Pogrzeb trwał pięć godzin. Wdowiec był zado-
wolony, a w biznesie klient to nasz pan!

Spotkałem się również z innymi dziwnymi 
życzeniami – żeby do trumny dziecka włożyć 
kolejkę elektryczną, bo ojca gryzie sumienie, że 
nie zdążył się nią z synem pobawić, żeby laudator 
w czasie pogrzebu wymienił miejscowości (tu 
następowały nazwy), wspominając, że kochana 
córka spędziła tam z ojcem piękne wakacje, cho-
ciaż wcale tam nie pojechała, bo wolała obóz 
wędrowny, a nie marnowanie czasu z tatusiem, 
a teraz wyrzuca sobie, że ojciec przez nią zacho-
rował i umarł, bo nie odpoczął na wyjeździe, 
tylko martwił się o nią.

A zdarzało się, że cała rodzina płakała, że nie-
wystarczająco zajmowała się starą, schorowaną 
babcią czy wujkiem:

– No bo, proszę pana, tyle mieliśmy zajęć, tyle 
czasu zajmowała nam praca, a przecież i odpo-
cząć przy komputerze było trzeba.

Ach ten czas, ten czas. W wieczności będzie 
go nieskończenie dużo, ale moja firma pogrzebo-
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wa Wieczność teraz go nie zapewni ani nie  
cofnie.

I wtedy wpadłem na rewelacyjny (i – jak się 
okazało – bardzo rentowny) pomysł: otworzyłem 
wirtualną salę pożegnań, umożliwiając moim 
klientom tzw. drugie życie. Współczesne techno-
logie informatyczne mają potężne możliwości. 
Interesowałem się trochę tymi nowinkami, a mój 
syn świata (rzeczywistego!) poza nimi nie widzi.

Przy pomocy znajomego informatyka opraco-
wałem scenariusze różnych pożegnań na podsta-
wie rozmów z rodzinami. Mówili:

− Dałbym fortunę, żeby móc nadrobić ten 
stracony czas, gdy ta bliska osoba jeszcze żyła. 

I dawali dziesiątki tysięcy za to, aby odzyskać 
spokój serca, przeżywając z dzieckiem, ojcem, 
mężem, żoną przy pomocy technologii informa-
tycznych miłe chwile, nadrabiając stracony czas.

Wystarczyło podanie podstawowych danych 
o zmarłej osobie – wzrostu, koloru włosów, cza-
sem zdjęcia – a informatyk tworzył tzw. awatar, 
aranżował scenerię pożegnania, uzgadniał szcze-
góły i czas. Ojciec bawił się z synem kolejką elek-
tryczną, rodzina dopieszczała babcię, mąż szedł 
z żoną na długi spacer, a córka grzecznie wyjeż-
dżała z ojcem na urlop… I to wszystko w zacisz-
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nych pomieszczeniach naszego domu pogrzebo-
wego. Tylko że w wirtualnej, a nie w prawdziwej 
rzeczywistości.

W pobliżu czuwał psycholog, a za domem le-
karz w karetce pogotowia, na wypadek, gdyby ktoś 
za bardzo wcielił się w swoją rolę. 

Ludzie byli zadowoleni, forsa płynęła na moje 
konto strumieniem. Mój zakład pobił na głowę 
całą konkurencję w okolicy. Tylko ksiądz się dzi-
wił, że w tej parafii niewiele osób spowiada się 
przed pogrzebami. Ja wiedziałem, dlaczego – 
przygłuszyłem ich wyrzuty sumienia, żeby odzy-
skali komfort psychiczny. Rodzina, przyjaciele 
i znajomi przesadnie też dbali o kwiaty, najdroższe 
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znicze, wystawne pomniki, wyszukaną oprawę 
uroczystości – ale to przysparzało mi zysków.

Planuję dalsze usprawnienia i wprowadzanie 
nowości do mojej firmy – budowę krematorium, 
otwarcie własnego lokalu z kilkoma salami na 
przyjęcia i stypy, a przede wszystkim zatrudnienie 
kolejnych informatyków oraz zakup nowoczesne-
go oprogramowania i sprzętu kreującego wirtu-
alną rzeczywistość. Zanurzeni w niej klienci będą 
mogli całkowicie zatracić się w komputerowym 
świecie, tracąc świadomość tego, że siedzą przed 
komputerem. Ich zmysły będą całkowicie oma-
mione…

Z przyjemnością obejrzałem kilka zdjęć dołą-
czonych do artykułu, odłożyłem gazetę i wziąłem 
do rąk moje trofeum – statuetkę. W tym momen-
cie odezwał się telefon. Dzwonił proboszcz pobli-
skiej parafii z pytaniem, kiedy moglibyśmy poroz-
mawiać. Żona się spóźniała, więc stanęło na tym, 
że ksiądz podjedzie do mnie za chwilę. Spodzie-
wałem się, że pogratuluje mi sukcesu, statuetkę 
zostawiłem więc na widocznym honorowym 
miejscu w salonie.

Proboszcz wszedł z poważną, zatroskaną miną. 
Nie rozpoczął od gratulacji, ale od razu zauważył 
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rozłożoną gazetę i dał do zrozumienia, że zna ten 
temat. Powiedział wprost:

− Tyle lat współpracujemy, uzgadniamy termi-
ny pogrzebów, biorę udział w większości z nich, 
ale nie wiedziałem, że oferta pana zakładu pogrze-
bowego jest aż tak „atrakcyjna”. Czy pan rzeczy-
wiście myśli, że ta komputerowa ułuda może za-
stąpić miłość, czas ofiarowany naszym bliskim, że 
zmarły doceni wydatek rodziny na te wirtualne 
sesje? Jeżeli poruszą one czyjeś sumienie, to do-
brze. Ale ja słyszałem, że ludzie polecają innym 
pana usługi, bo sądzą, że kilkanaście, kilkadziesiąt 
minut załatwi kilkanaście, kilkadziesiąt lat braku 
czasu, braku miłości, i zuchwale liczą na to. Chy-
ba lepiej, żeby zdążyli, żeby spieszyli się kochać 
ludzi, bo szybko odchodzą. Trzeba im pozwolić 
godnie przeżyć żałobę, nie wprowadzając pogań-
stwa w ceremonie pogrzebowe, nie wmawiać lu-
dziom, że najważniejszy jest ładny pogrzeb. Prze-
cież mamy zmarłych grzebać, a nie zagrzebać! 
I jeszcze jedno – jeżeli pan straciłby kogoś bliskie-
go, to też zafundowałby sobie taką wirtualną se-
sję?

Nie zdążyłem odpowiedzieć, bo znów odezwał 
się dzwonek do drzwi. Na progu stał policjant.
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− Czy pan Bartosz Wieczorek? – zapytał służ-
bowym tonem.

Jak on mnie może nie znać, przecież jestem 
sławny – przebiegło mi przez myśl, zanim stwier-
dziłem, że to ja.

− Mam smutną wiadomość – pana żona miała 
wypadek, jej toyota została zmiażdżona przez 
ciężarówkę, którą prowadził pijany kierowca.

− Żyje? – wydusiłem przez ściśnięte gardło.
− Żyje, została przewieziona do szpitala na 

OIOM.
Stałem jak skamieniały, ale proboszcz już sie-

dział za kierownicą… Prowadził po mistrzowsku.



262

Pieniądz – mordercą

Gdzie przemawiają pieniądze,

tam sumienie niewiele ma do powiedzenia.

Robert Karpacz

Jak tylko pamięcią sięgnę, interesowały mnie… 
pieniądze. Gdy byłem mały, usypiałem przy 

brzęku monet jak przy grzechotce. Później wycią-
gałem mamie z torebki portmonetkę i oglądałem 
monety, ustawiając z nich jak z klocków rozmaite 
figury. Banknotów rodzice dobrze pilnowali od 
czasu, gdy na każdym z nich dorysowałem długo-
pisem jeszcze po jednym zerze. Dorośli zrobili mi 
wtedy karczemną awanturę, nie rozumiałem, 
dlaczego, przecież dwa tysiące to chyba więcej od 
dwustu złotych, prawda? A rodzice nie mogli 
zrozumieć tych moich finansowych zaintereso-
wań.

Na piąte urodziny dostałem od wuja świnkę 
skarbonkę z kilkoma monetami w środku – na 
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zachętę, żeby oszczędzać. Rok później świnkę 
rozbiłem na drobiazgi i wydałem wszystkie swoje 
oszczędności. Odkupiłem od kolegi kilkanaście 
kapsli od piwa, bo brakowało mi do kolekcji. Przez 
parę tygodni chodziłem smutny i zły zarazem 
i kombinowałem, jak tu zdobyć kasę i jak przeko-
nać Zdziśka, żeby mi je sprzedał. Jak ja mu za-
zdrościłem, że ma takie eksponaty, a ja nie!

Brakujące dziewięć złotych (kapsle chodziły 
wtedy po trzy złote za sztukę) „pożyczyłem sobie” 
od siostry. Gdy później szukała swojego kieszon-
kowego i rzucała na mnie swoje podejrzenia, 
skarżąc rodzicom, że jestem złodziejem, po kry-
jomu zrobiłem jej dziurę w kieszeni kurtki… 
Mama zaszyła jej tę dziurę i na pociechę po zgu-
bie Ala dostała od niej dziesięć złotych. Czułem 
się więc całkowicie usprawiedliwiony. A gdy Zdzi-
siek nie chciał dokonać transakcji po powszech-
nym kursie, przekonałem go do tego siłą swoich 
pięści. I tak niech będzie zadowolony, że dostał 
kasę, bo równie dobrze mogłem mu odebrać kap-
sle bez płacenia za nie. Ale przecież nie jestem 
złodziejem!

Dopiero wiele lat później wpadła mi do głowy 
myśl, że mogę mieć to, co mają inni, bez zbędnych 
zabiegów, zwłaszcza finansowych. Moje pożąda-
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nia rosły wraz ze mną i dojrzewały wraz ze mną. 
Na pytania „Adasiu, co chciałbyś dostać na imie-
niny czy pod choinkę”, odpowiadałem: pieniądze. 
Nie zawsze i nie wszyscy dostosowywali się do tej 
sugestii, ale mój zaskórniak i tak rósł. Jednak zbyt 
wolno jak na moje oczekiwania, bo żądza boga-
ctwa w sercu zdawała się nie mieć granic.

Po maturze wybrałem studia ekonomiczne ze 
specjalnością zarządzanie finansami. Wszystkim 
wydało się to oczywiste, bo moje umiłowanie 
pieniędzy nie mijało.

Poznając zasady funkcjonowania rynku i pie-
niądza, odbierałem to bardzo osobiście i zaraz po 
dyplomie kombinowałem, jak najwięcej zarobić, 
a przynajmniej więcej niż Ernest, mój starszy 
kuzyn.

Zawsze mu zazdrościłem, że ma lepszy samo-
chód, większe mieszkanie, markowe garnitury. Jak 
tylko kupił sobie coś nowego, byłem wściekły, nie 
mogłem sobie znaleźć miejsca, dopóki nie zdoby-
łem tego samego. Złapałem się nawet na tym, że 
puszczałem wodze wyobraźni i marzyłem: Ernest 
przestanie w końcu się dorabiać, bo zachoruje, bo 
jego firma splajtuje, bo teściowa dostanie udaru 
i Ernest będzie musiał wydać krocie na rehabili-
tację… 
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Ale te scenariusze niestety nie sprawdzały się, 
chociaż podjąłem nawet pewne kroki w tym kie-
runku. Wiedząc, że Ernest ma nadciśnienie, za-
prosiłem go pod jakimś pretekstem na wódkę. 
Sam markowałem picie, a z niego podśmiewałem 
się, że pije tyle, co kot napłakał, co z niego za 
mężczyzna… Ale niestety nie dał się namówić na 
kolejne sety, tłumacząc rozsądnie, że nie chce, aby 
żona została wdową. Jego firmy też nie udało się 
osłabić ani zlikwidować, choć nająłem najlepszych 
hakerów, którzy mieli wykraść z jego komputera 
nowe pomysły na reklamę oraz listę klientów, 
których chciałem skaperować do siebie.
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A domowe wydatki rosły. Ożeniłem się, plano-
waliśmy dziecko, może nawet dwoje, ktoś musi 
przecież odziedziczyć moją krwawicę. Danusia 
od początku nie pochwalała moich wygórowa-
nych finansowych aspiracji. Skończyła pedagogi-
kę, pracowała w przedszkolu i uwielbiała swoją 
pracę. Pochodziła z niezamożnej wielodzietnej 
rodziny i nie miała wcale jakichś wymyślnych 
pragnień. Na odwrót niż ja, cieszyła się, gdy ko-
muś się powiodło, coś kupił czy awansował. 
Chciała tylko, żeby nasze oczekiwane dzieci były 
szczęśliwe i zabezpieczone na przyszłość, ale tak – 
jak to mówiła – normalnie. Marzyła o dzieciach, 
ale ja wciąż odkładałem te plany na później, bo 
jeszcze nas nie stać, bo trzeba jeszcze popracować 
na najwyższych obrotach. A lata mijały…

Nie było dnia, żebym nie porównywał się 
z  innymi i nie pragnął tego, co mają, do czego 
doszli. Nie tylko Ernest był dla mnie niedo-
ścigłym wzorcem. Męczyła mnie wciąż różni-
ca majątkowa z większością moich znajomych 
i krewnych. Żona Jurka miała taaką kolię, Leon 
został prezesem spółki już po paru miesiącach, 
Zośka kupiła kolejną nieruchomość, a Robert, 
a Karol… Tylko siąść i płakać! Chyba nigdy ich nie  
dogonię! 
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Muszę jakoś udoskonalić to zarządzanie moimi 
finansami i zdobyć ich więcej – postanowiłem 
desperacko któregoś wieczoru po otrzymaniu 
maila od Sebastiana, że właśnie kupił sobie jacht. 
W załączniku były zdjęcia jego nowego nabytku. 
Rewelacja! Ach, jak ja chciałbym taki mieć! Nie-
stety nie znalazłem sposobu, żeby go sobie przy-
właszczyć! To chociaż muszę zdobyć jakąś dodat-
kową kasę, żeby czymś zabłysnąć. Moja chciwość 
i zachłanność odezwały się z wielką siłą. 

Okazja nadarzyła się następnego dnia. Na par-
kingu znalazłem damską torebkę. Leżała sobie 
w wózku, który ktoś zostawił obok miejsca par-
kingowego dla osób niepełnosprawnych. Widocz-
nie właścicielka po załadowaniu towaru nie mia-
ła siły odstawić wózka do wiaty, może była 
o kulach, może zapomniała po prostu o torebce. 
Zajrzałem do środka. Był tam wypchany portfel, 
karta do bankomatu owinięta w kartkę z nume-
rem PIN-u (wariatka!), dokumenty, z których 
wynikało, że mieszka na drugim krańcu miasta 
i jest chora na… tego nie zapamiętałem ani nie 
zrozumiałem. Z portfela wyjąłem tylko banknoty 
i kartę, bankomat był w pobliżu. Bez problemu 
wybrałem sporą sumę – całość dziennego limitu, 
po czym torebkę odłożyłem tam, gdzie ją znala-
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złem. Przynajmniej dokumentów nie będzie mu-
siała wyrabiać od nowa. Przecież nie będę ich 
kradł – postanowiłem dobrodusznie.

Byłem tak podniecony tym zdarzeniem i ła-
twym zarobkiem, że pewnie z roztargnienia nie 
zauważyłem jadącego prawidłowo samochodu 
i przy wyjeździe z parkingu wjechałem prosto 
w jego bok. Mój zderzak wytrzymał uderzenie bez 
szwanku, ale drzwi przednie i tylne tego grucho-
ta były mocno wgniecione, a szyby – popękane.

Kierowcą okazał się starszy pan, który z prze-
rażeniem patrzył na to, co się stało. Pasażerów 
w samochodzie nie było. Błyskawicznie rozejrza-
łem się wokoło – nikt nie reagował, w pobliżu 
stały tylko zaparkowane pojazdy, których właści-
ciele widocznie robili jeszcze zakupy. Zacząłem 
więc głośno krzyczeć na starszego pana i wma-
wiać mu, że to jego wina, że teraz z pewnością 
odbiorą mu prawo jazdy, ale mogę nie wzywać 
policji, możemy załatwić sprawę polubownie. 
I pokazując mu swój lekko wgnieciony (od paru 
tygodni!) błotnik, zażądałem astronomicznej 
sumy na naprawę, bo w przeciwnym razie spiszę 
go i straci ubezpieczenie. Oczywiście blefowałem, 
ale przerażony dziadek zgodził się na moje wa-
runki. Gdyby tego nie zrobił, byłem gotowy złożyć 
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fałszywą informację o tym zdarzeniu na policji. 
Poszliśmy więc razem do banku, który akurat 
znajdował się na rogu, i za chwilę trzymałem 
w ręce kolejny tego popołudnia plik banknotów.

Ale miałem dziś farta – myślałem z zadowole-
niem. Właściwie niewiele tego, może razem kil-
kadziesiąt tysięcy, ale ziarnko do ziarnka… Jakoś 
nie przyszło mi wtedy do głowy, że krzywdzę lu-
dzi, że perfidnie kradnę, oszukuję i kłamię. Liczy-
ły się dla mnie tylko pieniądze!

Na wszelki wypadek nie opowiedziałem jednak 
Danusi o sposobie uzyskania tych dodatkowych 
przychodów. Och! Złapałem się właśnie na tym, 
że myślę w życiu prywatnym, wykorzystując ter-
minologię zawodowo-profesjonalną. Pracowałem 
bowiem od dwóch lat w urzędzie skarbowym. 
Przez moje ręce przechodziły tysiące PIT-ów. Ich 
lektura była bardzo pouczająca i podniecająca. Ile 
niektórzy ludzie mieli pieniędzy! Pasjonowałem 
się tymi dywanami liczbowymi i pożądanie wiel-
kiego majątku rozpalało się we mnie do czerwo-
ności!

Jakże blado wyglądały przy tym moje dochody, 
a o dochodach Danusi nawet nie wspomnę. Zresz-
tą, nawet te sumy, które podała do naszego wspól-
nego PIT-u, nie wpływały do domowego budżetu 
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w całości. Danusia miała szczodrą rękę i szeroko 
otwarte oczy na cudzą biedę i nieszczęścia. Da-
wała więc wszystkim, którzy ją prosili, lub gdzie 
dostrzegła człowieka w potrzebie. Pieniędzy ra-
czej nie dawała, ale kupowała jedzenie, odzież, 
wykupywała recepty, płaciła zaległe czynsze… 
Była znana w naszej dzielnicy jako dobra dusza. 
Między nami była taka cicha umowa, że nie wy-
korzystuje do swoich charytatywnych działań 
moich pieniędzy. Tak więc zachowując wspólno-
tę łoża i stołu, mieliśmy taką rozdzielność mająt-
kową.

Ja sobie nie przypominam, żebym kiedyś ko-
muś coś dał. Byłoby to całkowicie sprzeczne 
z moją naturą! Co ty z tego masz? – dopytywałem 
nieraz, ale żona tylko się uśmiechała i przesuwa-
ła paciorki różańca, modląc się – jak mówiła – 
w mojej intencji.

Któregoś wieczoru Danusia wróciła do domu 
wyraźnie zatroskana. Okazało się, że nasza samot-
na sąsiadka zza płotu, którą często odwiedzała, 
jest bardzo chora i słaba. 

– No cóż, normalna rzecz, ona ma chyba ze sto 
lat – próbowałem pocieszyć Danusię. –Nie ma 
nikogo bliskiego, kto mógłby jej pomóc? Czy to 
ty musisz tam latać? – marudziłem, bo właśnie 
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chciałem namówić Danusię, żeby popołudniami 
podjęła pracę w świetlicy osiedlowej. Rodzice byli 
skłonni sporo zapłacić, żeby dzieci miały fachową 
opiekę także po ich powrocie z pracy. No bo trze-
ba jeszcze zrobić zakupy, pójść do dentysty, do 
fryzjera, do kina, a nie każdy ma dyżurnego dziad-
ka czy babcię.

Ale zanosiło się, że Danusia będzie teraz prze-
padać u pani Elwiry codziennie na dłużej. I rze-
czywiście tak było. Nosiła chorej sąsiadce obiady, 
sprzątała u niej w domu, grabiła trawnik, woziła 
ją do szpitala lub przychodni. Któregoś dnia po-
wiedziałem nieoczekiwanie Danusi, że chętnie 
pójdę dziś z nią do pani Elwiry. Zdumiona przy-
stała na to z radością.

Na moje oko dni sąsiadki były już policzone. 
Wyglądała bardzo źle, chwilami zasypiała, zapa-
dała w niebyt, potem rozmawiała z nami całkiem 
normalnie.

Wykorzystałem taki dobry moment i jedno-
cześnie nieobecność Danusi w pokoju, bo zaraz 
by coś podejrzewała, i… podpytałem panią Elwi-
rę, czy nie potrzebuje jeszcze jakiejś pomocy, np. 
prawnej. Czy sporządziła testament, czy rozdys-
ponowała swój majątek. Odpowiedziała, że nieraz 
o tym myślała, ale nie ma pojęcia, jak to zrobić, 
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komu przepisać dom i swoje oszczędności. Obie-
cała, że podejmie decyzję w najbliższym czasie 
i wtedy poprosi mnie o pomoc. Tłumaczyłem 
jeszcze i podpowiadałem różne warianty, sugeru-
jąc, że najlepiej sporządzić testament na rzecz 
życzliwej, dobrej osoby, która nie zostawiła chorej 
w potrzebie, że tak robi wiele osób niemających 
najbliższej rodziny.

W niedzielę poszedłem do pani Elwiry sam. 
Danusia czuła się trochę przeziębiona i nie chcia-
ła roznosić zarazków. Przygotowała obiad, zapa-
kowała jak zwykle w termosy i z wdzięcznością 
przyjęła moje zastępstwo. Pani Elwira czuła się 
wyraźnie lepiej, ubrana siedziała w fotelu, chociaż 
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niewiele zjadła. Podałem jej leki według spisu 
leżącego na stoliku. Nie chciała ich połknąć, do-
póki nie porozmawiamy. Bardzo jej się spieszyło 
do rozmowy – jak się domyślałem – o TEJ spra-
wie.

Z szuflady stolika wyjęła kartkę z przygotowa-
nym testamentem. Jeden rzut oka na tekst i już 
wiedziałem, że jest ważny. Była tam data, podpis 
pani Elwiry i adnotacja świadka – księdza pro-
boszcza tutejszej parafii, który odwiedził panią 
Elwirę w miniony (pierwszy!) piątek miesiąca 
z posługą sakramentalną.

Swój majątek przepisała Danusi! Jak powie-
działa, ksiądz proboszcz całym sercem poparł jej 
decyzję! Poprosiła mnie o przechowanie testa-
mentu i o zachowanie całkowitej dyskrecji w tej 
sprawie. Danusia miała się o tym dowiedzieć do-
piero po jej śmierci. Udając wzruszenie, oczywi-
ście obiecałem pani Elwirze, że jej wola zostanie 
spełniona.

Trudno mi było ukryć radość ze zwycięstwa, 
więc wymówiłem się obowiązkami domowymi, 
które spadły na mnie w związku z niedyspozycją 
Danusi. Chciało mi się krzyczeć ze szczęścia – 
i już planowałem, co zrobię z takim majątkiem! 
Ale kiedy go odziedziczę? Jednak rzeczywiście nie 



274

ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na 
pewno wyjdziemy na tym lepiej niż na pensyjce 
w świetlicy osiedlowej. Ale to moja inicjatywa 
spowodowała szczęśliwy finał – myślałem z satys-
fakcją. Danusia na pewno pozwoli mi dysponować 
tymi pieniędzmi. W to nie wątpiłem.

Wróciłem do domu dopiero wtedy, gdy uspo-
koiłem swoje emocje. Obiecałem przecież, że 
zachowam tajemnicę. Danusia ucieszyła się, że 
pani Elwira ma się lepiej. Dopytywała się, czy 
smakował jej obiad, czy nie zakrztusiła się, łykając 
lekarstwa, bo często jej się to zdarza z taką dużą 
niebieską kapsułką…

I wtedy uświadomiłem sobie, że chora przy 
mnie leków nie przyjęła. Była przecież taka pod-
niecona… Może wzięła je później sama – pomy-
ślałem. – Ale jednak pod jakimś pretekstem wy-
szedłem z domu i pobiegłem do sąsiadki. Nie było 
jej w fotelu, tam, gdzie ją zostawiłem, ani w łóżku, 
ani w kuchni, gdzie na szafce stał pojemnik z obia-
dowymi lekami.

Znalazłem ją dopiero w łazience. Leżała na 
podłodze, dziwnie wykręcona, i patrzyła na mnie, 
a może tylko mi się tak zdawało? Gdy cofnąłem 
się do drzwi, wyciągnęła rękę w moim kierunku. 
A ja? Z całą świadomością powstrzymałem od-
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ruch sięgnięcia po komórkę i zadzwonienia na 
pogotowie. Dlaczego? Bo w kieszeni kurtki moja 
dłoń natrafiła najpierw na kartkę z testamentem…

Na pogrzebie pani Elwiry było niewiele osób, 
trochę sąsiadów z naszej ulicy, kilka babek z kół-
ka różańcowego. Proboszcz mówił coś o samot-
ności, chorobie i uczynkach miłosierdzia, patrząc 
w naszym kierunku. Poczułem się nieswojo, ale 
nadrabiałem miną. Byle przetrwać te ceremonie, 
potem poczekać, aż testament się uprawomocni – 
i można wystawić posiadłość na sprzedaż. Punkt 
jest dobry, dom w nie najgorszym stanie, ogród 
zadbany. Pracownik biura nieruchomości, które-
go nieoficjalnie poprosiłem o opinię jeszcze przed 
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pogrzebem, był dobrej myśli i twierdził, że dom 
powinien się korzystnie sprzedać w ciągu paru 
miesięcy.

W oczekiwaniu na finalizację transakcji sprze-
daży, znając orientacyjną sumę, na jaką mógłbym 
liczyć, i mając dane z banku o oszczędnościach 
pani Elwiry, robiłem różne przymiarki do przy-
szłego interesu. Miałem na uwadze kupno udzia-
łów w intratnej internetowej spółce. Ale jak bym 
nie liczył, zawsze brakowało mi jeszcze… stu ty-
sięcy. Już mi się po nocach śniły różne obliczenia, 
ale wciąż nie miałem pomysłu na to, jak zdobyć 
brakującą kwotę.

Pewnego wieczoru, chyba w złą godzinę, po-
wiedziałem do Danusi:

– Oddałbym wszystko, byle zdobyć te sto ty-
sięcy. 

Danusia spojrzała na mnie ze smutkiem i za-
pytała:

– Naprawdę wszystko?
– No tak, ja nie rzucam słów na wiatr – odpo-

wiedziałem bez zastanowienia.
Żona nie uczestniczyła w tych moich spekula-

cjach finansowych. Nawet nieraz wysłuchałem 
z jej ust reprymendy, że traktuję pieniądze jak 
bożka, że to jest w gruncie rzeczy bałwochwal-
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stwo, nie można służyć naraz dwóm panom – 
Panu Bogu i mamonie, że jestem chorobliwie 
zachłanny, a zachłanność i chciwość są źródłem 
wszelkiego zła. Pieniądz na początku daje poczu-
cie pewnego dobrobytu, ważności. Potem przy-
chodzi próżność, przestaje się widzieć potrzeby 
drugiego człowieka… Puszczałem to wszystko 
mimo uszu i dopiero teraz wiem, że zrobiłem 
straszny błąd!

W ubiegłym tygodniu Danusia zginęła na miej-
scu w wypadku podczas spaceru, chroniąc przed-
szkolaki przed pijanym kierowcą, który wjechał 
na chodnik. 

W dniu, w którym wróciłem z pogrzebu, wie-
czorem zadzwonił agent ubezpieczeniowy i po-
wiedział beznamiętnym głosem:

– Zapewne w tej chwili to pana nie pocieszy, 
ale pańska żona była ubezpieczona i wskutek jej 
śmierci otrzyma pan sto tysięcy…

Agent coś jeszcze mówił, że powinniśmy się 
niezwłocznie spotkać, bo muszę podpisać jakieś 
dokumenty i dopiero wtedy będę mógł otrzymać 
przelew. Muszę mu tylko przesłać SMS-em aktu-
alny numer konta. Mój Boże! Ten upragniony 
przelew! Drewnianym głosem odpowiedziałem, 
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że prześlę mu ten numer, po czym zakończyłem 
rozmowę.

W komórce Danusi odszukałem numer telefo-
nu na plebanię, a w Internecie – numer konta 
bankowego parafii. Najpierw wysłałem ten numer 
do agenta ubezpieczeniowego, a zaraz potem 
zadzwoniłem na plebanię, mówiąc:

– Czy mogę do księdza teraz przyjść? Bo nie 
ręczę, że dożyję do rana. Mam już w ręce duże 
opakowanie relanium.

Proboszcz odpowiedział po prostu:
– Czekam, panie Adamie, proszę przyjść! Ale 

na pana czeka jeszcze Ktoś!
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Najlepsza rzecz w życiu

Bogactwo czasem dodaje serca.

Maria Janina Okoń

Mojej rodzinie zawsze powodziło się znako-
micie. Mój pradziadek, dziadek i ojciec byli 

właścicielami najlepszych ekskluzywnych hoteli 
w całej Europie. Interes kwitł, kolejne pokolenia 
zostawiały po sobie nowe obiekty i gwiazdki coraz 
lepszego standardu. Już dawno zabrakło na nie 
skali. W naszych apartamentach mieszkały różne 
koronowane głowy, milionerzy, sławni aktorzy 
i piosenkarze, wielcy politycy… Restauracje i bary 
słynęły z wykwintnych potraw i wiekowych trun-
ków. 

Rosłem w dobrobycie, uczyłem się w najlep-
szych prywatnych szkołach, skończyłem pięć fa-
kultetów na renomowanych uczelniach, znam 
biegle kilka języków. Rodzice, jak to bywa, roz-
pieszczali mnie, swego jedynego syna, ale w grun-
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cie rzeczy wpoili we mnie dobre zasady moralne, 
oparte na Dekalogu i wrażliwości na potrzeby 
innych. Tak więc – Bogu dzięki – nie wyrosłem 
na egoistę!

Od małego ojciec i dziadek wprowadzali mnie 
w arkana wielkiego biznesu, zarządzania finansa-
mi, oszczędzania, ale i odważnego inwestowania. 
Wśród moich zabawek obok klocków, piłek i sa-
mochodów były też gry edukacyjne uczące logicz-
nego i trzeźwego myślenia. Bo Konrad musi uczyć 
się podejmować dobre decyzje, sprawnie plano-
wać, wdrażać nowe pomysły w życie – słyszałem 
nieraz z ust dziadka. 

Ale muszę przyznać, że nie bardzo mnie to 
interesowało. Niejako z posłuszeństwa i powin-
ności kontynuowania tradycji rodzinnych już jako 
nastolatek uczestniczyłem w posiedzeniach za-
rządu naszej rodzinnej firmy, towarzyszyłem ojcu 
w zagranicznych podróżach, w czasie których 
poznawałem świat – jego jasne i ciemne strony. 
Widziałem bogactwo i ubóstwo, spotykałem róż-
nych ludzi – i dobrych, i złych, jak to w życiu…

Zapamiętałem też pewne zdarzenie, które 
miało miejsce w jednej z europejskich stolic, do-
kąd pojechałem z ojcem na otwarcie naszego 
nowego, supergwiazdkowego hotelu. Na oficjal-
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nych spotkaniach i nocnym bankiecie pełniłem 
rolę chłopaka córki naszego głównego inwestora 
i wykonawcy.

Dziewczyna, nawet niebrzydka, bardzo starała 
się mnie poderwać i zainteresować swoimi walo-
rami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Ale jeżeli te 
zewnętrzne mogłyby jeszcze zrobić na mnie jakieś 
wrażenie, to te wewnętrzne – po prostu ich nie 
miała. Była pusta! Jej paplanina krążyła wokół 
spraw seksu, mody oraz różnych towarzyskich 
ploteczek i skandali. W tym była naprawdę dobra. 
Nasłuchałem się tego wieczoru, kto z kim, kiedy, 
jak i dlaczego – z różnymi pikantnymi szczegóła-
mi. Jakiekolwiek moje próby sprowadzenia roz-
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mowy na bardziej ambitne tory kończyły się 
całkowitym fiaskiem. Och, jakże byłem wdzięcz-
ny moim rodzicom za to, że wychowali mnie 
inaczej!

Już świtało, gdy udało mi się wyciągnąć Karo-
linę z sali bankietowej na taras. Może rześkie 
poranne powietrze trochę ostudzi jej towarzyskie 
emocje – myślałem z nadzieją. I rzeczywiście – 
nawet zaproponowała spacer wokół hotelu, ale 
mówić o różnych bzdetach nie przestawała.

Po kilkunastu minutach zawędrowaliśmy 
gdzieś na zaplecze hotelu. Jaki to potężny obiekt – 
pomyślałem z dumą. Pracownicy restauracji 
i kuchni pospiesznie sprzątali po naszym nocnym 
bankiecie i szykowali hotel do normalnego dnia. 
Jeden z nich wrzucał do dużych pojemników 
worki ze śmieciami. Gdy tylko wszedł z powrotem 
do budynku, stało się coś dziwnego. Nagle zza 
drzew i krzaków, które rosły z tej strony hotelu, 
wyskoczyło jak z procy kilkunastu ludzi i rzuciło 
się w kierunku śmietnika. Najbardziej przedsię-
biorczy młody chłopak zaczął błyskawicznie 
wyrzucać worki z pojemnika, a jego towarzysze 
natychmiast je przejmowali i znikali z nimi tak 
szybko, jak się pojawili. Całe zdarzenie trwało 
może pół minuty. 
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Staliśmy jak wryci, ale gdy tylko zniknęli, Ka-
rolina zaczęła głupio się dziwić, że w takim hote-
lu tak wygląda wywóz śmieci. A ja byłem pewien, 
że ci ludzie ukradli worki… z głodu. Może miesz-
kają w jakichś slumsach, są bezrobotni, biedni, na 
pewno mają dzieci, które teraz grzebią w tych 
śmieciach i wyjadają resztki z naszej nocnej 
uczty… 

– Boże, to zupełnie inny świat – podsumowa-
ła całe zajście Karolina i nareszcie powiedziała, 
że idzie spać.

Bardzo przeżyłem to zdarzenie. Moi rodzice 
angażowali się często w różne akcje charytatywne, 
nie szczędzili datków na zbożne cele. Cały dzień 
chodziłem jak struty, bo po raz pierwszy stanąłem 
oko w oko z biedą!

Następnego ranka sytuacja się powtórzyła. 
Wymyśliłem tylko tyle, żeby w kuchni segregowa-
li resztki – osobny worek z pieczywem, osobny 
z ciastem, osobny z wędlinami. Ale na tę moją 
prośbę szef kuchni tylko popukał się w głowę. 
Chyba nie wiedział, kim ja jestem!

Wróciliśmy z ojcem do domu, biznesowe życie 
naszej rodziny toczyło się swoim torem. W czasie 
kolejnego wyjazdu poznałem Oliwię, uroczą stu-
dentkę medycyny – i zakochałem się po uszy. Na 
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moją prośbę, że chcę jeszcze studiować… medy-
cynę, ojciec wyraził zgodę (o dziwo!). Potem się 
okazało, że planował też otwarcie popularnych 
pensjonatów dla seniorów, którzy na Zachodzie, 
będąc na emeryturze, dużo podróżują. Rangę 
i popularność takich obiektów podniósłby z pew-
nością zapis „dr” przed moim nazwiskiem… Bez 
żadnych problemów skończyłem kierunek lekar-
ski na Akademii Medycznej i kolejny dyplom 
zawisł na ścianie mojego pokoju.

Moja Oliwia nie zaliczyła trzeciego roku stu-
diów, wyjechała z miasta i podobno gdzieś wyszła 
za mąż. Ale nie żałowałem tych lat na medycynie, 
bo już na drugim roku byłem pewien, że znala-
złem swoje powołanie. Moja matka nie doczeka-
ła tego, że zostałem lekarzem. Zmarła nagle, gdy 
byłem na trzecim roku. Nie dowiedziała się też 
tego, że Oliwia nie będzie jej synową.

Ojciec załatwił mi pracę w prywatnej klinice. 
Odbyłem też staże specjalizacyjne, a na Uniwer-
sytecie Medycznym w Paryżu otworzyłem prze-
wód doktorski. Niech to „dr” przed moim nazwi-
skiem rzeczywiście znaczy doktor, a nie tylko 
lekarz.

Coraz mniej czasu poświęcałem na nasz hote-
lowy biznes, ale ojciec traktował moją przygodę 
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z medycyną jako coś przejściowego, co mi się 
niebawem znudzi, dlatego na trzydzieste urodzi-
ny dostałem… cały rodzinny majątek. W obecno-
ści notariusza złożyłem podpis pod aktem jego 
przekazania.

Wieczorem przed urodzinowym bankietem 
pojechałem z ojcem do kościoła na Mszę Świętą, 
którą dostałem w prezencie urodzinowym – tak 
jak co roku – od swojej babci. Wrażenia tego dnia 
nie pozwalały mi się skupić, ale gdy ksiądz zaczął 
czytać Ewangelię, serce zaczęło mi bić jak oszala-
łe. Słuchałem o młodym, bogatym człowieku, 
który zapytał Jezusa, co ma jeszcze czynić, aby po 
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śmierci pójść do nieba. Starał się żyć zgodnie 
z Dekalogiem, ale… I wtedy usłyszał odpowiedź: 
„Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 
a będziesz miał skarb w niebie!”. Przez głowę 
przeleciało mi jak błyskawica pytanie: czy Jezus 
powie mi to kiedyś? Wkrótce jednak o tym zapo-
mniałem.

Ojciec, chcąc mnie zmobilizować do po-
łknięcia bakcyla biznesu, usuwał się stopniowo 
z pierwszej linii frontu. To ja musiałem podej-
mować ważne decyzje strategiczne, inwestycyjne, 
osobowe. I muszę przyznać, że firma pod moim 
kierownictwem rozwijała się znakomicie. Mia-
łem zaufanych dyrektorów, managerów, którzy 
na posiedzeniach zarządu składali sprawozdania 
i projekty nowych rozwiązań.

Jeden z projektów był szczególnie bliski moje-
mu sercu. W nadziei, że będzie kiedyś zrealizo-
wany, wybrałem na problem pracy doktorskiej 
choroby tropikalne i zachorowania na nie wśród 
Europejczyków. Projekt dotyczył budowy sieci 
naszych hoteli na Czarnym Lądzie. Było to zupeł-
nie nowe wyzwanie organizacyjne, inwestycyjne, 
infrastrukturalne, kulturowe. Ale ja uwielbiam 
takie trudne projekty! Zresztą wiem nie od dzisiaj, 
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że o hotelach w Afryce marzyli i mój dziadek, 
i ojciec.

Dwa lata po przejęciu szefostwa firmy obroni-
łem z wyróżnieniem pracę doktorską. Tradycyjny 
obiad po posiedzeniu rady wydziału, która przy-
znała mi stopień naukowy doktora, odbył się 
oczywiście w moim hotelu. W tym samym, w któ-
rym kiedyś razem z ojcem i Karoliną świętowałem 
uroczyste otwarcie…

Po doniosłych toastach i przemówieniach uda-
ło mi się wymknąć na chwilę. Poszedłem na spa-
cer aż na koniec posesji hotelowej, gdzie przed 
laty byłem świadkiem kradzieży śmieci. Stał tu 
teraz gustowny pawilon nawiązujący architekto-
nicznie do bryły budynku hotelowego, w którym 
serwowano bezpłatne posiłki dla osób samotnych, 
chorych, bezdomnych, ubogich. Obok znajdowa-
ła się nowoczesna łaźnia, a w budowie był kolejny 
pawilon przeznaczony na przychodnię lekarską 
dla potrzebujących pomocy medycznej. 

Wszędzie tam, gdzie lokalizacja naszych hote-
li na to pozwala, są budowane lub już funkcjonu-
ją podobne ośrodki przy wydatnym wsparciu 
hotelowych gości, którzy hojnie wrzucają do spe-
cjalnych skarbon wystawianych przy recepcji 
swoje datki.
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Teraz, po doktoracie, mogłem poważnie po-
myśleć o podróży do Afryki. Udało mi się zabrać 
ojca na rekonesans. Co prawda ojciec z jednej 
strony bał się tej podróży, bo ostatnio poważnie 
chorował na serce, ale z drugiej właśnie to serce 
rwało się do zobaczenia na własne oczy, jak może 
się zrealizować jego życiowe marzenie. 

O naszym pobycie na Czarnym Lądzie móg-
łbym napisać tomy! Załatwiliśmy pozytywnie pięć 
lokalizacji na budowę naszych hoteli i rozwiąza-
liśmy pozytywnie wiele spraw organizacyjno-
prawnych. Poznałem przynajmniej trochę specy-
fikę tego miejsca na Ziemi, mentalność i problemy 
żyjących tam ludzi, ich powszechną biedę, głód 
i choroby, konflikty, skrajności, bezrobocie, ko-
rupcję… A przede wszystkim ogromną samotność 
i wykluczenie. Nawet odrobina dobroci, uśmiech, 
zrozumienie okazane – jak mówili miejscowi 
bossowie – tym czarnuchom owocowały radością, 
wdzięcznością i niemal dziecięcym zaufaniem.

Wracałem do Europy z ciężkim sercem, ale 
i z głębokim przekonaniem, że wrócę tam – nie 
tylko na otwarcie nowych hoteli…

Minęły kolejne lata. Ojciec odszedł którejś 
nocy, tak samo cicho jak matka. Dzieliłem swój 
czas na działania dla firmy i na praktykę lekarską. 
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Często jeździłem do Afryki, gdzie oprócz doglą-
dania naszych inwestycji – bo ojciec zawsze mó-
wił, że pańskie oko konia tuczy – zaangażowałem 
się jako lekarz wolontariusz w ośrodku misyjnym 
prowadzonym przez ojców miłosierdzia. I ta pra-
ca, a właściwie służba, sprawiała mi moc radości 
i satysfakcji. Co prawda wielu się dziwiło, że ja, 
taki specjalista z doktoratem, kilkoma innymi 
dyplomami i oczywiście z takim (!) majątkiem, 
zagrzebałem się gdzieś na pustyni i leczę tych 
czarnuchów!

Ale ja coraz bardziej upewniałem się, że to jest 
właśnie moja droga, mój sposób na dalsze życie. 
Chociaż czasem napadały mnie smutek i wątpli-
wości i chęć zachowania majątku brała górę nad 
charytatywnymi emocjami, to wiedziałem, że 
muszę podjąć jakieś odważne decyzje! Bo coraz 
częściej musiałem wybierać – czy zostać w ośrod-
ku, w przychodni, czy zmienić skórę, wskoczyć 
w elegancki garnitur i pełnić zupełnie inną rolę: 
milionera biznesmena.

I dokonałem wyboru! A moją decyzję przyspie-
szyło tragiczne zdarzenie, które miało miejsce 
w naszym ośrodku misyjnym. Zostaliśmy którejś 
nocy napadnięci przez wrogie plemię walczące 
o to terytorium z jego prawowitymi właścicielami. 
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Wszystkie budynki spalono, dwóch zakonników 
zostało uprowadzonych w nieznanym kierunku, 
a chorzy z naszego prowizorycznego szpitalika – 
wymordowani.

Dotarły do nas wiadomości, że podobne ataki 
miały miejsce również w innych misyjnych pla-
cówkach. Mieszkańcy wielu miejscowości zostali 
bez dachu nad głową, a do tego przedłużająca się 
susza powodowała głód i wysoką śmiertelność, 
zwłaszcza wśród dzieci i osób starszych. Niestety 
nie udało mi się wielu wyleczyć i ocalić ich życia. 
Było już za późno. Gdyby pomoc przyszła wcześ-
niej, gdyby takich ośrodków, dobrze zaopatrzo-
nych było więcej, gdyby, gdyby…

Na zebraniu zarządu, wpatrzony w zdjęcie roku 
wiszące w moim gabinecie, na którym widać 
umierające z głodu dziecko i siedzącego obok sępa 
czekającego na łatwy łup, ogłosiłem swoją decyzję: 

– Wystawiam na sprzedaż wszystkie moje 
posiadłości. Prawnicy zadbają o to, aby właściwie 
sporządzić umowy kupna-sprzedaży. Moim wa-
runkiem jest klauzula, że nowy właściciel będzie 
kontynuował i rozwijał działalność charytatyw-
ną oraz zachowa stan zatrudnienia personelu 
przynajmniej na zastanym poziomie. Płatność 
będzie mogła być rozłożona na raty, które będą 
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ewentualnie negocjowane i przelewane na podane 
konto ojców miłosierdzia z adnotacją „na cele mi-
syjne”. Ja będę potwierdzał wpływające kwoty, ale 
zarządzanie zgromadzonymi finansami przekażę 
ekonomowi zakonu. Swoją rodzinną rezydencję 
przekazuję do dyspozycji diecezjalnej Caritas, aby 
w porozumieniu z biskupem ordynariuszem pod-
jęła decyzję o jej przeznaczeniu. Pieniądze, które 
zgromadziłem na kontach, lokatach i depozytach 
bankowych, przekazuję po połowie na rzecz tejże 
Caritas i na rzecz ojców miłosierdzia, aby nie cze-
kając na sprzedaż hoteli, mogli od razu rozpocząć 
odbudowę ośrodków misyjnych. Ja przenoszę się 
na stałe do jednego z nich.

Zapadła głęboka cisza. Nikt nie odważył się 
komentować tego testamentu. A moje serce było 
pełne pokoju i pewności, że zrobiłem najlepszą 
rzecz w swoim życiu.
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